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ANALYZING BIKE SHARING SYSTEM IN DIFFERENT CITIES
Babič Matej
Faculty of information studies, Novo mesto, Slovenia
Abstract. A bicycle-sharing system, bike share program, public bicycle scheme or public
bike share (PBS) scheme, is a shared transport service in which bicycles are made available for
shared use to individuals on a short term basis for a price or free. A bike-sharing system (BSS) is
considered an alternative to cars. It is a measure designed to inspire modal shift from short car trips
to cycling and intermodal. BSS primary function, typically regarded as a last-mile solution for
metropolitan areas, has motivated the investments to provide such services in cities around the
world. In this study is presented analyzing of bike sharing system in different cities.
Introduction. The first bicycle-sharing scheme was introduced in Amsterdam, the
Netherlands in 1965 and it was followed by a station-based BSS implemented in Denmark in 1991.
The first Swedish BSS was a pilot project introduced in Gothenburg in 2005 which operated
exclusively in the northern part of the city. The project led to the development of the current BSS in
Gothenburg, Styr and Ställ, which was launched in 2010 with 300 bicycles distributed in 20 stations
(operating between April and October) and expanded in 2020 to provide 1750 bicycles in 135
stations available throughout the year. Similar systems have also been implemented in other major
Swedish cities including Stockholm and Malmö. In 2019, Linköping, the fourth largest city in
Sweden, launched the LinBike program as the first Swedish BSS with e-bikes (100 bikes and 17
charging stations). Ipoh City is a city that is rich in ecosystems and heritage, which should be
sustained. However, at present, urban development is too rapid that the city's sustainability is almost
eroded. In this research is presented comparison study focuses too on understanding the
spatiotemporal station and trip activity patterns in the Lisbon BSS, based in 2018 data taken as the
baseline, and understand trip rate changes in such system, that happened in the following years of
2019 and 2020.
Experimental data and data analysis. Below tables show statistical properties of different
bike sharing system in different cities over the world.
Malmö, Sweden
Table 1
Descriptive statistics of input variables for the DEA applied to Malmöbybike bike-sharing system
(94 DMUs, 20 inputs)
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Table 2
Variable notations and descriptive statistics of output variables for the DEA applied to
Malmöbybike bike-sharing system. (94 DMUs, five outputs)

Ipoh, capital city of the Malaysian state of Perak
Table 3
Average barrier factor points for sharing bicycles in Ipoh

Nanjing, China
The online survey was conducted in Nanjing, China, in September 2018, and two offline
supplementary surveys were conducted in January 2019 and September 2019, which were
implemented by Revealed Preference (RP) survey. The individual attributes, the built environment,
and travel characteristics were selected as independent variables, and the number of travelers using
bike-sharing was the dependent variable to determine whether each factor would affect the
frequency of using bike-sharing. Travel weather, travel time, travel purpose, and distance were
selected as independent variables.
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Table 4
Individual attribute statistics of the sample

Table 5
Built environment statistics of the sample
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Figure 1. The number of respondents using bike-sharing in a week
Latin America
By the end of 2019 we had 92 Public Bike Sharing Systems operating in 11 countries of
Latin America. Brazil stands out with 42 systems, followed by Colombia and Mexico with 18 and
15 systems, respectively.

Figure 2: Systems per Country, Available at: bit.ly/latinosbpmap
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Figure 4: Systems per Cities' Population
Lisbona BSS

Figure 5: Bike usage frequency per month
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Figure 6: Bike usage (%) per weekday within the day period

Figure 7: Bike usage per weekday

10

Figure 8: Bike usage (trip count) per hour

Figure 9: Bike usage frequency relation to temperature
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Table 6
Trips and stations

Table 7
Top 5 most popular stations
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Figure 10: Lisbon BSS stations map with the top 5 most popular stations ID number
identified
Table 8
Top 5 stations with highest inflow

13

Novo mesto, Slovenia

Figure 11: 14 stations in Novo mesto, Slovenia
Table 9
Rent a bike for all of 7 days for year 2019
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Figure 12: Number of rent a bikes and turn back for each stations for year 2019

Figure 13: Diference between rent and a turn back bike for 2019
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Table 10
Statistical prospeties for rent s bike for every day

Figure 14: Number of all bicycles rented for 2020 from station to station
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Figure 15: Number of electrical bicycles rented for 2020 from station to station
Conclusion. In this research, we made a comparison different bike sharing system over the
world.
Acknowledgement. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the
European Union from the European Regional Development Fund.
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USE OF RENEWABLE ENERGY IN SELECTED COUNTRIES
Bašová Alena
Ing. PhD
Department of Finance, Faculty of National Economy, University of Economics,
Dolnozemská 1, Bratislava 852 35
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alena.basova@euba.sk
Abstract. Everyone needs different kinds of energy for is daily survival and activity. The
first law of thermodynamics tells us that energy in an isolated system cannot spontaneously arise or
dissipate. However, the type of energy can change. Thus, man cannot create energy, but he can
change it. Therefore, in recent decades, the world has been focusing more on renewable energy
sources (RES) in order to protect planet Earth and not to exhaust all non-renewable resources in the
form of fuels. Renewable energy sources are energy sources that are able to renew themselves
naturally, or if a particular resource is depleted, it will be depleted in thousands to billions of years for example, as long as the sun continues to shine. RES is a primary energy source that can renew
itself continuously. The Paris Agreement has set itself a large number of targets that seek to
influence the problems caused by global warming. The Paris Agreement leaders have set as a major
goal to significantly limit the current rise in global temperature. In this paper we will analyse
renewable energy sources in the V4 countries - Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia.
Key words: renewable energy sources, V4 countries, Paris Agreement, greenhouse gas
emissions
Jel classification: F15, F55, F64
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ON FEMINIST STUDIES IN CONTEMPORARY SOCIOLOGY OF SCIENCE AND
CRITIQUE OF FEMINIST EPISTEMOLOGY
Berdzenishvili Amiran
Doctor of Philosophy,
Iv. Javakhishvili Tbilisi State Universitty,
Professor Departament of Sociology and Social Work
Ketsbaia Kakha
Doctor of Philosophy,
Iv. Javakhishvili Tbilisi State Universitty,
Associate Professor Departament of Sociology and Social Work
1. In the 1960-1970s in the USA and western Europe studies on gender differences in
scientific education and employment spheres were intensified. In 1982 the USA Congress charged
the National Science Foundation to prevent annual reports on the state of women and other
minorities in science. But superiority in research of such issues belongs to the representatives of the
feminist movement. In this regard, Sandra Harding’s research is well known. She opposes the
opinion that mathematics is men’s prerogative and that women have nothing to do in this
sphere.But on the other hand, Harding’s research was not fairfrom the gender aspect.
2. It should be said that science itself has nothing to be blamed for regarding the gender
issue. It is a neutral phenomenon. Gender, culture, and other aspects are introduced into it from
without as it seems difficult to get rid of each of these aspects. Though there is nothing bad in the
existence of the so-called feminine version of science.
3. A suggestion about a great number of men in the sphere of science which wasput forward
by David McClelland (1917-1998) was founded on the Oedipal Complex. According to him, nature
is a sexual object which subconsciously implies a feminine character.He formedthis idea in result of
studying the motivations of male physics. Association of science with the male gender is a fact but
it is dysfunctional. There is nothing in the science itself that could determine its masculine
character.
4. According to a more radical opinion science will remain such forever. Accordingly,
women will not feel comfortable in science. Therefore, another social gender-bound institution
seems necessary. Sandra Harding shares a similar position.
5. The central element of feminist epistemology is situational knowledge. Situational
knowledge is an idea about the perspectives of a subject. Reasons determining that knowledge is
situational are the following: a). knowledge of the first person differs from the knowledge of the
third person; b). knowledgeimplies emotions, attitudes, values; c). knowledge is influenced by
personal relations, personal experiences; d). people have different cognitive situations.
6. A subjective situation consists of social roles and identities. Therefore, knowledge is not
only situational but is also socially determined. Gendergives a special regime to a social situation,
therefore, it, to some extent, determines knowledge. These statements are common elements in
feminist epistemology.
7. In science, feminism is criticized as relativism, as a pre-science movement. In addition,
feministic demand to revise rationality is also criticized. Describing science as a masculine
phenomenon, feminism decreases the chances for women to get interested in science. We can add
that a man-scientist’s stereotype image has never been distinguished for its masculinity. Against the
background of solders, robbers, and sportsmen men-scientists appear rather feminine figures. These
considerations are part of the critique of feminist epistemology.
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CHANGES IN TOOTH HARD TISSUE MINERALIZATION IN HEALTHY
ADOLESCENTS AND THOSE WITH THYROID DYSFUNCTION
Beriashvili S.
Doctor Dentist, Academic Doctor of Medicine, Associate Professor,
Guliashvili K.
Doctor Narcologist, Doctor Physiotherapist
Zurabiani N.
Doctor Dentist, Academic Doctor o Health, Assistant Professor
Suladze N.
Doctor Dentist, Academic Doctor of Medicine, Assistant Professor
Abstract. Studying of the tooth and surrounding tissue development in normal as well as in
hormonal imbalance conditions is very important and contributes to specification of questions of the
etiology and pathogenesis, in particular the processes that determine tooth enamel and dentin
genesis. Maxillofacial tissue cells are most sensitive to hormonal disorders in the intensive growth
period, i.e. adolescence age. In addition, the function of the thyroid gland is particularly important,
which regulates through the thyroid hormones the metabolism of protein, carbohydrate and fat,
differentiation and perfect growth of cells [4, 8]. Participation of thyroid and parathyroid glands in
maintaining the calcium and phosphorus homeostasis in the body through calcitonin and
parathyroid hormone provides the proper processes of teeth hard tissue mineralization, level of
enamel resistance to the dental caries and activity of the caries process after the teething [2, 5].
Therefore, reasoning from the abovementioned, we consider it very important to study the
tooth and surrounding tissue development in normal and hormonal imbalance conditions. Based on
physiological concepts, to hormonal disorder conditions, since normal functioning of the tissue and
the body is impossible without mineralization and adequate blood supply (4.6). As for the
microcirculation, it is important for all the physiological processes and becomes even more
important during ongoing pathological processes (5.7). Thyroid dysfunction leads to the spreading
and worsening of teeth caries and periodontal tissues changes, as well as causes changes
mineralization. Therefore the goal of our research is to study how the mineralization change in
periodontal tissue lesion on the background of the thyroid dysfunction.
Keywords: adolescents, mineralization, dental caries, periodontal tissue diseases.
Materials and Methods. Dental examination was carried out in 60 adolescents at the age of
12-18 years by the standard method, recommended by World Health Organization, in conditions of
artificial lighting, using a set of standard tools. The endocrinology study was conducted by a doctor
endocrinologist. According to the study, 45 patients out of them suffered from thyroid dysfunction,
in particular hypothyroidism. We created a comparable group of the children of the same age who
did not have the endocrine abnormalities (30 children). We followed the WHO recommendations
(1997) in conducting the clinical research of the oral mucosa (OM). We determined the prevalence
indices, used the DMFT index to assess the intensity of dental caries, (WHO, 1980). We assessed
the oral hygienic condition by Fyodorov- Volotkina (1971) method. We used the papillarymarginal-alveolar index, Parma (Parma, 1960), to assess inflammatory changes in the periodontal
tissues, resistance of enamel was determined by the enamel resistance test [5, 8]. For conducting the
laboratory examinations we were using oral fluid and blood serum, which we have received on an
empty stomach. We performed a single-stage study of the saliva excretion velocity, saliva viscosity
[4], saliva mineralization potential (SMP), рН- and buffer capacity [8, 10] in major and comparator
groups. In 94 samples calcium and inorganic phosphorus content was measured in a
spectrophotometer, for which we used the "Eco-med-pol" brand (Poland) kits.
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Material and results.
Currently, there is no doubt that thyroid hormones influence the pathological processes in
the oral cavity (Table 1, Diagram 1).
Table 1
Changes in periodontal tissues in examined healthy adolescents and those with thyroid dysfunction
Changes in periodontal Practically
tissues
adolescents
Catarrhal gingivitis
3 (%)
Ulcerative gingivitis
1 (%)
Mild periodontitis (1 degree)

healthy Adolescents with thyroid dysfunction
32 (%)
8 (%)
0 (%)

6 (%)

Diagram 1. Changes in periodontal tissues in examined healthy adolescents and those with
thyroid dysfunction
It is noted that in spite of different type lesions due to dental caries, the caries incidence and
intensiveness is higher in children with hypothyroidism as compared to healthy children [2, 3, 4].
Table 1 shows that in the children of this group the subcompensated and decompensated forms of
caries process was reported in 52.7% of all cases (In case of absence of thyroid disease - in 33.7%
of cases). Dental studies have also shown that in the children with endocrine abnormalities the
incidence of periodontal tissue diseases was significantly higher than in healthy children (thyroid
gland - 66,67 ± 4,30%, 42,50 ± 7,82%), while the hygiene training contributes to their reduction
(15% and 32-35%, respectively). Decrease in saliva excretion rate and increase in oral fluid
viscosity was found in children with thyroid and endocrine diseases as compared to healthy
children. The saliva excretion rate in children with thyroid dysfunction was 0,37 ± 0,02 ml / min,
while in healthy children - 0,46 ± 0,02 ml / min. Saliva viscosity - 4,20 ± 0,33 relative units (r.u.),
2,46 ± 0,15 r.u. and 3,50 ± 0,26 r.u. respectively. In children with endocrine disorders concurrent
increase in calcium content (1,43 ± 0,08 mmol / l) and decrease in inorganic phosphate
concentrations (4,54 ± 0,15 mmol / l). is reliably established. Data of saliva mineral composition
analysis in children with thyroid dysfunction may show that the tendency of the calcium absorption
process disorder formation is in process on the background of the calcium regulating hormonal
system balance disorder, while the calcium concentration increase in saliva may be caused by
increase of its elimination from the organism. As the calcium level changes in the oral cavity fluid
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is more evidently manifested than in the serum, oral fluid may be used as a biochemical material for
early diagnostics of phosphorus and calcium metabolism disorders at the clinical subcompensation
stage. Changes in the oral saliva mineral composition in children with endocrine pathology leads to
disorder of calcium and phosphorus ratio in saliva and decrease of the saliva mineralization
function. It was revealed that caries intensity depends on the functional properties of saliva, which
gives us the possibility to identify the high-risk group with dental diseases.
Based on the results obtained it can be noted, that changes in mineral metabolism in the
body of adolescents with the thyroid diseases requires careful evaluation and adjustments to their
diet so as to be provided with sufficient amounts of calcium, phosphorus, D vitamin and
micronutrient-rich food. Therefore, it can be said that the changes in the adolescents’ thyroid
function is one of the reasons for formation of periodontal tissue diseases. Therefore, we would
recommend that at detecting even the first signs of the periodontal tissue diseases, it is desirable in
adolescents to assess the thyroid functional condition and blood rheological changes, since it will be
the precondition for effective treatment and management of dental disease, in particular, dental
caries and lesions of periodontal tissue.
In this regard, our data will really help in the selection of the correct strategies for the
treatment of these diseases.
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EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF IMMUNOBLOT AND IMMUNODOT
TECHNIQUES USED TO IDENTIFY AUTOANTIBODIES IN PATIENTS WITH
AUTOIMMUNE DISEASES
Bourhia Mohammed
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Medicine and Pharmacy, Hassan II University, Casablanca B.P. 5696, Morocco
bourhiamohammed@gmail.com
Abstract. Autoimmune diseases are pathological conditions in which the immune system
mistakenly attacks its own tissues. This study evaluates the performance of two techniques, which
are identifiers of autoantibody specifics: immunoblot and immunodot. This study was conducted in
300 patients of whom 62 were tested positive for antinuclear antibodies. The patients were initially
screened for antinuclear antibodies using indirect immunofluorescence. Then, the identification of
specific autoantibodies such as anti-extractable nuclear antigens (ENAs) was carried out using the
immunoblot and immunodot techniques. The results showed that immunoblot and immunodot did
not present a significant difference in their sensitivity against anti-SSA/52, SSB, CENP-B, PCNA,
U1-snRNP, Jo-1, Pm-scl, and Mi-2 (p > 0.05). However, the two techniques showed a significant
difference in their sensitivity toward autoantibodies anti-DNAn, anti-histone, anti-SmD1, and antids-DNA (p < 0.05). The immunoblot data were in complete accordance with the immunodot data
(100%) regarding the detection of autoantibodies such as anti SSA/52, SSB, CENP-B, PCNA, U1snRP, Jo-1, Pm-scl, and Mi-2, 80% regarding SmD1, and 75% concerning ds-DNA. We should
certainly pay closer attention to the efficiency of the techniques used in the diagnosis of
autoimmune diseases.
Keywords: systemic autoimmune diseases; antinuclear antibodies; immunoblot;
immunodot; indirect immunofluorescence
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Main principles of IAS 12 – Income Taxes
“Profit is an absolute indicator used by wide range of subjects – owners, creditors,
managers, external auditors, regulatory institutions, market analysts, etc.” [1, p. 22] The quote
outlines the importance of the financial information provided by the financial statements of entities.
Accounting for income, revenue and profit is one of the challenging topics in accounting.
The International Accounting Standards Board (IASB) has issued IAS 12 “Income Taxes” in order
to provide guidance in the process of reporting income taxes.
Differences between tax and accounting legislations lead to different deferred tax effects
which must be reflected in the financial statements of the entities. This necessity is posed by the
accounting principles and by the need for qualitative financial information.
To cope with this challenge accountants usually must calculate two financial results for the
respective financial period – accounting (AFR) and tax (TFR) (Fig. 1).

Fig. 1
To reflect the deferred tax effect, deferred tax assets and liabilities are recognized to provide
the users of the financial statements with information about the expected future effects caused by
temporary tax differences.
The consensus reached by IFRIC 23 - Uncertainty Over Income Tax Treatments
There are many reasons for tax treatment uncertainties to appear: unclear status of the entity,
unclear tax laws, complex business transactions (such as leases, business combinations, transfer
pricing) and many more. This presents additional challenges before accounting professionals
because as it was already stated – deferred tax assets and liabilities aim at providing reasonable and
true information to the users of the financial statements, but these assets and liabilities are highly
dependent on certain and predictable information.
If there is uncertainty over the income tax treatment, there is uncertainty over the accounting
treatment of the respective deferred tax effect.
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IFRIC 23 provides us with guidelines on how to cope with these challenges in the form of
answers to four main questions which are presented in this abstract.
Question 1: Should an entity consider uncertain tax treatments separately?
If there are multiple business transactions with uncertain tax treatment, the entity is free to
decide whether to consider them jointly or separately. The entity should decide which of the two
approaches provides better prediction for the resolution of the uncertainty. Examples for criteria for
might be:
a)
How the entity expects the taxation authority to examine and resolve the uncertainty?
b)
How the entity prepares and supports its tax filings?
c)
What is the probability of positive or negative resolution of every separate uncertain
business transaction?
Question 2: Assumptions about tax authorities’ examinations
In the process of making the aforementioned decision the entity should take into
consideration the information which tax authorities have access to during the examination.
Question 3: How the entity determines its tax result, tax bases, tax rates, and unused tax losses
and credits?
The entity should take into consideration whether the tax authorities would accept or reject
the tax treatment of the uncertain business transaction and adjust its tax result, tax bases, tax rates,
and unused tax losses and credits accordingly. Two methods are prescribed by IFRIC 23 – most
likely amount and expected value.
Question 4: How an entity considers changes in facts and circumstances?
IFRIC 23 requires the entities to reassess the aforementioned estimates, if changes in facts or
circumstances occur. For example, such changes could lead to a different conclusion about the
acceptability of the tax treatment of the business transaction. This, of course, must be reflected in
the financial statements of the entity. All changes in the estimates should be made in accordance
with IAS 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” and IAS 10
“Events After the Reporting Period”.
Conclusion
IFRIC 23 harmonizes the accounting policies of the entities which in the past (before the
introduction of IFRIC 23 which is effective of January 1, 2019) came up with different approaches
for coping with the challenges presented by the uncertain tax treatment. Fig. 2 represents the impact
of IFRIC 23 on the accounting policies of entities.

Source: PwC IFRS update: IFRIC 23, available
https://viewpoint.pwc.com/dt/ie/en/news_IE_ditamap/news_IE/latest_news_IE/pwc_ifrs_update_ifr
i_IE.html, last access: 08.10.2021
Fig. 2
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Raman spectra with nano-ZrO2 are shown in figure 1. The peaks in the range of 50÷800 cm-1
are due to Zr-O-Zr and O-Zr-O symmetric and asymmetric stretching modes. These vibrations can
be divided into external modes (103, 180, 192, 223 cm-1), intermediate modes (309, 335, 350 and
383 cm-1) and internal modes (476, 504, 539, 560, 617, 639, 758 cm-1). The crystalline phase is
represented by relatively narrow, strong peaks at 1063, 1130, 1295 and 1416 cm-1.

Fig. 1. Raman spectra of nano-ZrO2
The presence of amorphous phase is manifested by peaks at 1081 cm-1, 1305 cm-1 and a
broad band at ca. 1450 cm-1. The last band is overlapped with the signals originating from
crystalline chains, and it consists of two components at 1440 and 1460 cm-1 due to the CH2 bending
modes of the amorphous trans-chains and the melt-like amorphous chains, respectively.
The Raman spectrum of crystalline titanium dioxide nano powder is shown in figure 2. In
the spectra of all TiO2 nano powder samples, the dominant active Raman modes of TiO2 were
observed at Raman peak positions of about 147.5, 198.6, 398.7, 521.0, 521.0, and 624.5 cm−1 which
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is anatase phase. At low fluences the peak at 197.6 cm-1 is not visible, it seems that this peak is
incorporated within the peak of TiO2 obtained at 147.5 cm-1.

Fig. 2. Raman spectra of nano-TiO2
The Raman line at 147.5 cm−1 is very strong compared to others indicating that the TiO2
nano powders possess a certain degree of long-range order. This may be due to the reconstruction of
O–Ti–O bonds, hence contributing to the reduction in the disordered sites in TiO2 nano powder
samples.
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This study has applied drone images and agricultural technology to support the development
of the agricultural sector into precision agriculture. The study area was the maize planting area at
San Chao Kai Tor Subdistrict, Lat Yao District, Nakhon Sawan Province. In the production area of
8 ha. from November 2019 - April 2020. First, we used drone equipped with high-resolution RGB
cameras to take photos covering the planting area. Then make a digital elevation map (DEM) to
plan for the preparation of planting plots to be consistent. It was found that the use of highresolution images from RGB cameras made the images of planting area clear. From the DEM, it
was found that the area was flat and be consistent. There is no difference in slope. Because of the
maize planting area was done after a rice production, therefore, it is easy to prepare the plot for
planting (Figure 1-2).

Fig. 1 Preparing the drone before take-off, taking photos, and making a base station to get
accurate coordinates
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Fig. 2 The left site is an orthro mosaic image of a corn field and on the right, a picture of the
Digital Elevation Map (DEM) of the corn field with the black color is lower than white
After that, drone photos were used to map overlaps with a grid measuring 5 0 x5 0 meters
using geographic information systems techniques. For collecting soil samples to analyze the
nutrients of plants in the respective grids to be used for fertilizing according to soil analysis values.
According to several research studies, it was found that fertilizing according to soil analysis was
found to reduce the number of fertilization times and reduce the cost of fertilizer use [1]. It was
found that in the study area, there was a difference in the amount of nutrients in the soil such as
nitrogen, phosphorus, and potassium (Fig. 3). In terms of soil pH, there was no difference.
Therefore, fertilizing according to the recommendations of the Department of Agriculture were
used.

Fig. 3 Map of corn plots overlaid with a grid of 2 rai, showing the results of soil analysis in
each grid, from left to right, including nitrogen, phosphorus, potassium, and soil pH. where
the dark color is high, and the light color is low
The results showed using the fertilizer application according to soil analysis combined with
PGPR 1 fertilizer gave an average yield of 8.1 t/ha, higher than using the fertilization application
according to soil analysis. and the farmer's method 1.9 and 3.0 t/ha, respectively. The average cost
was 25,038 baht/ha, less than the farmer's method, 9,262 baht/ha, and the average net income was
30,194 baht/ha, more than the fertilizer application according to the soil analysis. and farmer's
methods 12,275 and 23,560 baht/ha, respectively. (Fig. 4)
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Fig. 4 Comparison of maize yields from fertilizing according to the farmer's method (left) and
fertilizing according to soil analysis combined with PGPR2 (right)
Finally, a multispectral camera drone was used to take photos of the maize plots to
determine the health index of the crops (NDVI). Photographs were taken five days after the second
fertilization and yields of maize were collected at 25 random points. The result showed that maize
yields were correlated with NDVI values, with R2 = 0 .7 5 6 2 * * (Fig.5). A high value of NDVI
indicates that the maize was abundant. This result showed similar with the previous studies [2, 3]
showing high correlation between NDVI values and yields, which can be used to predict maize
yields.

Fig. 5 NDVI map and point for sampling yield and correlation between NDVI value and yield
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BIOMASS DOPED Ni AS A GREEN CATALYST FOR HYDROGEN PRODUCTION BY
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The catalyticactivity grass waste (GW) –supported Ni catalyst (GW-HCl-Ni-Cat), is
examined for hydrogen era from methanolysis of sodium borohydride (NaBH4). In the experiments
conducted, different hydrochloric acid (HCl) ratios, different Ni2+ contents, different carbonization
temperatures and different carbonization times are tested for GW-HCl-Ni-Cat optimization studies.
The optimum conditions for the most active catalyst are determined as 7M HCl and 6 mL Ni 2+
solution at 400 oC for 45 min.
XRD analysis: Fig.1 indicates the XRD patterns (2θ=4 - 80°) for GW and GW-HCl-NiCat.The XRD examination of GW revealed two types of peaks, as shown in Fig. 1. The crystalline
structure of cellulose I was represented by the peak with the highest intensity valueat 2θ = 22°,
whilst the amorphous background was represented by the lower diffraction peak at 2θ = 16°. The
existence of cellulose I was also associated to the peak occurring at 34°. The primary peak
associated with the crystalline structure of cellulose I was seen in the GW at 22°, indicating the
presence of a crystalline substance including nanoscale crystals, while the lower diffraction peak
indicated the amorphous component of the material.The XRD patterns of GW-HCl-Ni-Catindicated
four peaks at a 2θ angle of 28.34°, 44.5°, 52.8° and 73.8° with (002),(012); (101),(011); (200) and
(200) orientation of atoms along its plane.
According to standard data, the first peak corresponded to graphite (G) (002) and nickel
carbide (Ni3C) (012); the second peak corresponded to graphite (G) (101) and nickel (Ni) (011); the
third and fourth peaks corresponded to nickel (Ni) metal (200). The average crystallite size of GWHCl-Ni-Cat was calculated as 49.42 nm usingrelation (Scherrer) and diffractions from FWHM of
patternsowing to Ni- content.
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Fig. 1. XRD patterns of pure GW and GW-HCI-Ni-Cat
Effect of NaBH4 amount: The impact of GW-HCl-Ni-Cat on methanolysis reaction of
NaBH4 whose concentrations in the range of 1%-7.5% by weight was explored and the results are
presented in Fig. 2.The reaction completion time/HGR value for 1, 2.5, 5 and 7.5 wt. % NaBH4was
determined as 1.5 min/3613 mLmin-1gcat-1, 2.3 min/6643 mLmin-1gcat-1, 3.7 min/8081 mLmin1
gcat-1 and 6.9 min/5903 mLmin-1gcat-1, respectively.

Fig. 2. Impact of different NaBH4 amounts on hydrogen volume and HGR.
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Since reaction rate of the methanolysis depended on both the NaBH4 concentration and the
sum of catalyst, the fixed sum of catalyst wasused in the reaction and the active site number of the
catalyst were also fixed. As can be seen in the curve, when the concentration of NaBH4 was
increased from 1 wt% to 5 wt%, HGR also increased and the maximum value (8081 mLmin-1gcat-1)
was obtained. HGR was found to decrease when 7.5% by weight was used. One possible reason for
this observation is that the viscosity of the reaction solution increases depending on the amount of
NaBH4. In addition, as the NaBH4 concentration increased, the BH4- concentration also increased
and reached saturation at a certain point. As the concentration of BH4- ions increased, it occupied
the active sites of the catalyst and the rate of hydrogen production decreased as methanol prevented
binding of free hydrogen to the active sites of the catalyst.
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Abstract. The efficacy of Magnesium Oxide nanoparticles (MgO-NPs) that are prepared
from seeds of Annona squamosa plant against root knot nematode and phomopsis blight disease of
brinjal and on plant growth was evaluated. Plants sprayed with 100 ppm MgO-NPs caused
significant increase in plant growth, chlorophyll and carotenoid contents. Inoculation of the
pathogens caused a significant reduction in growth, chlorophyll and carotenoid contents. Spraying
of plants with 100 ppm MgO-NPs and subsequent inoculation with Meloidogyne incognita and
Phomopsis vexans caused a significant increase in plant growth parameters over plants inoculated
with pathogens and without Spraying. MgO-NPs treated plants showed significant defence response
through higher activities of enzymes Polyphenol oxidase and Peroxidase. Significant control of
diseases of brinjal was recorded at 100 ppm NPs treatments in pots.
Keywords: MgO-NPs, Meloidogyne incognita, Annona squamosa, brinjal, Phomopsis
vexans.
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Abstract. To determine the effect of the scheme of sowing and fertilization on the yield of
seeds of tomato and sowing qualities of seeds in the conditions of Southern Steppe of Ukraine is our
purpose of researches. General scientific methods were used: field, laboratory, measuringcalculative, comparative, mathematical-statistical analysis. It was determined that the yield of seeds
affected by the different factors. Average yield for 2016–2018 the seed productivity of tomato
variety Legin was 117,6 kg/ha, the variety Jubilee – 112,6 kg/ha. In average for the years of the
study, the yield at the scheme of sowing 100+50 cm was by 0,6% higher than at the scheme,
150 сm. The minimum seed yield was obtained at the variant without fertilizers and was
49,06 kg/ha. The application of organic-mineral system of the plants nutrition had a positive effect
on the seed productivity of the tomato plants. The increase of the seed yield was 57,0–67,0% in
comparison to the non-fertilized plots. The seeds, obtained at the variants of the research, had
germination energy 81–90%, germination capacity – 95–100%. Fertilization of the seed plants
increases 1000 seeds weight by 0,06–0,1 g, the germination energy by 1–3%. Conclusions.
Fertilization of the seed plants of tomato has the most significant effect on the seed productivity.
The variety and the scheme of sowing had less influence on the seed yield. The maximum seed
yield of 159,9 kg/ha was provided by the variety Legin at the scheme of 100+50 cm and complex
fertilization of the plants. The significant effect of the studied factors on the sowing qualities of the
tomato seeds was not determined. The maximum profitability level of 154,0% was provided by the
Legin variety at the scheme of sowing 150 сm, the foliar application of mineral fertilizer with the
preparation Plantafol.
Keywords: tomato, seed, variety, fertilization, seed productivity, seed quality.
Introduction. Tomato is one of the most popular vegetable crops, which grows as much as a
third of the gross collection of vegetables. The fruit of a tomato is an important and valuable
element of the harvesting of people. Tomatoes contain a complex of B vitamins, PP, C, A, betacarotene, organic acids, clump, pectin substances, and mineral elements (calcium, phosphorus,
magnesium, calcium, sodium, iron) [1]. Phenol compounds and carotenoids as lycopene have
medicinal properties [2]. The use of high quality seed is one of perspective ways of increase of the
productivity of tomato plants. Seeds are the source of biological, genetic and economic signs and it
is able to provide the high commodity productivity and high quality of vegetables. Application of
effective elements of technology, optimal conditions during the impregnation of flowers, forming of
harvest and ripening of seed assist the receipt of seed of high quality [3]. Time of harvesting,
washing, temperature regime and duration of drying is very important in a seed growing [4]. The
seed production of domestic variety and hybrids of vegetable plants does not answer modern
requirements. There is strengthening of competition from the side of foreign seed on this time at the
Ukrainian market [5]. By researches of many scientists it is established that seed productivity on
high quality features and conditions of cultivation of seed plants. In the irrigated conditions of the
South of Ukraine researches on development of basic elements of technology of cultivation of
tomato seeds (previous crops in the crop rotation, tillage with seedlings and sowing seeds, use of
growth regulators) were conducted [6].
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Materials and methods. The researches were conducted on the experimental field of the
vegetable growing laboratory of the Institute of Irrigated Faming of Ukraine in 2016–2018. The soil
of the experimental field is dark chestnut. For this soil is characterized by a weak salinity and the
average content of clay fraction. Humus contents in arable (0–30 cm) a layer of earth 2,14%, total
nitrogen 2,24%, mobile phosphorus and exchangeable potassium respectively 62 and 323 mg/kg of
soil. The technology of cultivating seed plants in the experiment is generally accepted for irrigation
conditions in the south of Ukraine, except for the elements studied, according to the following
scheme: factor A – tomato variety: Legin, Jubilee; factor B – scheme of sowing: 100+50 cm,
150 cm; factor C – fertilizer of plants: 1) without fertilizers (control); 2) the estimated dose of
mineral fertilizers; 3) the estimated dose of fertilizers and foliar treatment with Plantafol; 4) the
estimated dose of fertilizers and «Bioproferm»; 5) Estimated fertilizer dose, «Bioproferm» and
«Plantafol». Our researches conducted growing of plants at method cultivation from seed with the
use of drip irrigation. During the vegetation applied the differentiated mode of irrigation after the
phases of development of plants. The sown area was of 14 m2, the accounted area was of 10 m2.
The research had four times reoccurrence. Estimated dose of fertilizers N219P102K40, that was
determined for the harvest of fruits 80 t/ha.
The «Bioproferme» is organic fertilizer, in one ton of which contains active substance
nitrogen 10–15 kg, phosphorus – 9–14 kg a.s., potassium – 6–10 kg a.s., calcium – 10–30 kg a.s.
The introduction of this preparation on experimental plots was carried out at the rate of 6 t/ha.
Foliar application with Plantafol was performed four times for the vegetation of plants: the first –
«Plantafol» N10P54K10, the next three – Plantafol N20P20K20. On the experimental sites, varieties of
tomato breeding were planted at the Institute of Irrigation Farming of the National Academy of
Sciences of Ukraine. The Legin variety is the middle-aged by the period of mature. The vegetative
period from mass stairs to the beginning of maturation is 110–112 days. Plant by type of growth is
determinant. The fruits have an elliptical shape (index 1,15), reaching red color, weighing 65–70 g.
Fruits are dense, fleshy, not cracked, high transportability. The variety is suitable for combine
harvesting of fruits. The variety is entered in the Register of plant varieties of Ukraine since 2013.
The Jubilee variety is the middle-aged by the period of mature. The vegetative period is 112–115
days. Plant by type of growth is determinant. The fruits are reversed-egg-shaped (index 1,3), for
reaching red color, weight – 90–100 g. Fruits are dense, fleshy, have high portability. The variety is
suitable for fruit harvesting by combine. The Jubilee variety is entered in the Register of plant
varieties of Ukraine since 2020.
Results and discussion. The main indicator of the performance of the seed is an index of
the unit area yield of seeds. Results of this study indicated that yield of seeds in 2016, for the Legìn
variety was within 40,36–164,88 kg/ha, to Jubilee variety 44,74–139,61 kg/ha.
Comparison of the seed productivity of the two varieties showed that the yield of the Legin
variety was 117,62 kg/ha, which is 4,99 kg/ha more than the Jubilee variety (LSD05=4,17). Schemes
of sowing didn’t have a significant impact on yield. By the scheme 100+50 сm, an increase in
yields was noted at 0,66 kg/ha, which is 0,6%. Fertilizer is a powerful factor in increasing yields.
The use of fertilizers, taking into account the effective fertility of the soil and the needs of plants in
nutrients, gives an opportunity to increase yields. Substantial positive effect was observed foliar
application of tomato plants. To reduce the toxic effect of mineral fertilizers on tomato plants, it is
rationally partly replaced by organic fertilizers. It should be noted that the maximum yield is
achieved for the integrated use of mineral, organic fertilizers and foliar application. It was proved
that the factor C was the most influence on seed yield formation.
The minimum yield of seeds was obtained without fertilization and was 49,06 kg/ha. The
application of fertilizers had a positive effect on the yield of tomato seeds. Thus, for the use of
mineral fertilizers, the seed yield on average increased by 113,98 kg/ha, which is 56,95% higher
than in the control version. Additional application of leaf feeding by Plantafol contributed to an
increase in seed yield by 82,59 kg/ha compared to control. The optimal combination of mineral
fertilizers with organic fertilizers increased the yield of tomato seeds to 132,09 kg/ha. The hike for a
variant without fertilization is 62,86%. An integrated combination of organic fertilizers and foliar
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nutrition helps to obtain maximum seed yield regardless of variety, seeding scheme and year of
research. On average, over three years, the yield on a complex fertilizer variant was 148,86 kg/ha.
The increase relatively the control variant is 67,04%. By the research was set straight strong
functional correlation between yield fruits and seeds, the correlation coefficient was r = 0,95.
The quality of the seeds is a complex integral indicator. The main characteristics of quality
of seeds are the thousand seed weight, coefficient of germination energy (GE), and germination
capacity (GC) [3; 6]. Thousand seed weight obtained on research areas in 2016 were in the range
from 2,98 to 3,39 g, in 2017 3,07–3,49 g, in 2018 2,85-3,35 g, on average of research 2,91–3,39 g.
Thousand seed weight of Jubilee variety was 0,02 g higher than the Legin variety (3,16 g). For a
wide-ranging scheme of 150 cm, the surcharge was 0,1 g (3,1%). In general, the use of fertilizers
contributed to an increase in weight of thousand seed 0,06–0,11 g compared to control.
Seeds with high energy of germination provide friendly stairs, which are less depressed with
weeds and more resistant to adverse conditions, plants are better developed and ripen evenly. The
germination energy for the Legin variety in 2016 was in the range of 83–85%, in 2017 ¬ 82–87%,
in 2018 – 83–87%. The coefficient of germination capacity of the Jubilee variety in 2016 amounted
to 81–87%, in 2017 ¬ 82–87%, in 2018 ¬ 84–90%. On average, over three years of research, the
coefficient of velocity of germination of the Legin variety is on 2,0% less, than of the Jubilee
(LSD05 0,7). According to the wide-range scheme, an increase this indicator was observed at 1,0%
compared to 100+50 cm. In the control variant without fertilization, the coefficient of velocity of
germination was 84%. The application of fertilizer has a positive effect on the coefficient of
velocity of germination an increase of 1–3%. Our studies have shown that the germination capacity
has had some variability in the experimental variants, and ranged from 95 to 100%. On average,
three years of research on the experiment found that the laboratory germination of Legin and
Jubilee varieties was 97% at the same level. Schemes of sowing not owned a significant effect on
seed quality.
An analysis of the economic efficiency of tomato seed production showed that the highest
level of profitability of 154,0% provided the Legin variety at the application of mineral fertilizers
with foliar application of «Plantafol» under the scheme of sowing 150 cm, that is by 82,0% more
than on the control variant. For the Jubilee variety, the best option was complex fertilizer under the
scheme sowing 150 sm, the profitability rate was 148,0%, which is 77,0% more than on the control.
Conclusion and recommendation. The fertilization of tomato seed plants has a significant
impact on seed productivity. Less influence on the yield of seeds had varietal characteristics and
seeding scheme. The highest seed yield of 159,91 kg/ha was formed by plants of Legin variety for
the sowing scheme of 100+50 сm and a complex organic-mineral fertilizer system. The quality of
seeds from technology elements of growing did not change significantly. With the use of advanced
optimal scheme of sowing and fertilization the highest level of profitability of 154,0% was provided
by the processing variety Legin.
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The Cotoneaster Medik. genus is one of the most numerous genera of the Rosaceae family.
The data provided by searching using The Plant List ( http://www.theplantlist.org) indicate the
occurrence of above 550 Cotoneaster species.
Temperate areas of Northern Hemisphere (primarily continental Eurasia) is the pivotal place
of occurrence of genus Cotoneaster. Members of the genus are widely distributed in regions of
Himalayas. 60% of species are indigenous particularly to the mountain regions of China.
Nevertheless, they are cultivated not only throughout Europe but also in various parts of the world
due to their significant aesthetic qualities. Drupe-like pomes fruits with miscellaneous colours,
especially red, brownish red, orange and black as well as white, red or pink flowers, are responsible
for the fact that Cotoneaster species are cultivated throughout Europe as ornamental plants. An
extensive body of literature indicates that significant diversity in the genus can be observed, from
creeping (evergreen or deciduous) shrubs to small trees.
Cotoneaster Medik. includes mainly ornamental species, however they have traditionally
been used for medicinal purposes and some pieces of research regarding their biological activity
have been conducted. Their leaves and fruits have been used for many years in traditional Asian
medicine as diuretic, antihypertensive, anti-inflammatory or antispasmodic drugs. Moreover, they
are also valued as expectorants, antiviral and anticancer agents. The therapeutic effect of these
plants is usually associated with the presence of phenolic compounds, such as flavonol glycosides
or proanthocyanidins.
The aim of our study was to establish the chemical composition (qualitative and
quantitative) of the MAW extracts obtained from leaves of four Cotoneaster species, with emphasis
on phenolic compounds. Taking into account the available literature, significant gaps in the
knowledge considering investigated species can be observed.
Leaves of the four Cotoneaster species were collected in the Maria Curie-Skłodowska
University (UMCS) Botanical Garden in Lublin. The chemical composition of the MAW leaves
extracts was determined using modern analytical method – LCMS.
Our scrutiny proved that phenolic compounds with documented biologically activities
constitute an essential part of chemical components among C. hissaricus, C. hsingshangensis, C.
roseus and C. nebrodensis.
Chlorogenic acid, isoquercitrin and scopoletin seem to be most numerous ingredients
among investigated Cotoneaster species. What most attracts attention is that MAW extracts from C.
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roseus and C.hsingshangensis leaves constitute a significant percentage of chlorogenic acid (31.94
and 39.74 % of the samples respectively). Such compounds as Quercetin 3-O-rutinoside (Rutin) as
well as Quercetin 3-O-galactoside (Hyperoside) outweight in leaves of C. hissaricus, C.
hsingshangensis and C. roseus. Quercetin 3-O-rhamnoside (Quercitrin) and Kaempferol 3-Oglucoside (Astragalin) constitute the vast majority of active molecules among C. hsingshangensis
and C. nebrodensis. 5,7,2´,5´-tetrahydroxyflavanone 7-O-glucoside, Apigenin 7-O-glucoside and
Vitexin 2´´-O-arabinoside occur in leaves of C.hissaricus, C. nebrodensis and C. roseus
respectively.
The unique chemical composition of investigated species makes it possible to obtain a wide
range of pharmaceutical, medicinal and cosmetic products, thus Cotoneaster species seem to be
promising candidates for further research. Chemical drugs have restrictions with respect to a
toxicity profile as well as possess conspicuous side effects, thus a growing interest in the use of
herbal medicines for various diseases is more and more recognizable.
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Abstract. In the article, I focus on improving quality, more specifically I focused on
corrective and preventive action. The main goal of corrective and preventive action, the goal of
corrective and preventive measures is to solve low-quality, non-conforming products and to propose
an effective and efficient solution that will eliminate the cause of non-conformity, non-conforming
product. The corrective action procedure is as follows: monitoring, evaluation, and analysis of
nonconforming products, causes of nonconforming products, taking measures to eliminate the cause
of nonconformity, nonconforming products. This procedure must be performed in the company at
all times, it must be fast, functional, and efficient.
Keywords: management, improvement, action, corrective action, preventive action.
Introduction. A quality product is the output of processes a quality product meets the
requirements of customers and other stakeholders. The evaluation of customer satisfaction with a
product or service is carried out by collecting and evaluating the relevant information and
subsequently based on this information, the company must take effective corrective and preventive
measures as soon as possible. “Global manufacturers need to conduct efficient and timely
continuous improvements in their operations to eliminate the causes of non-conformities or other
undesirable situations. “(Majanoja, Linnéa Linko, Leppänen, 2017).
Corrective action and preventive action (CAPA) are used in various life science regulations
and its basics are described in the regulations, standards, and guidelines like ISO 13483:2016, FDA
21 CFR 820, ISO 9001, and Good Manufacturing Practices (GMP). (Bishnoi, 2021).
For the analysis of nonconformity, appropriate statistical and non-statistical techniques can
be applied. Examples for statistical techniques are: Statistical Process Control (SPC), charts Pareto
analysis, Data trending, Linear and non-linear regression analysis, Experimental design (DOE –
Design of Experiments) and analysis of variance, Graphical methods (histograms, scatter plots, etc.)
Non-statistical techniques are for example: Management reviews, Results from quality meetings,
Safety committees (internal/external), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Fault Tree
Analysis (FTA), etc. (Tenzin Tashi, Gangadharappa, 2016).
I used in preparing the paper a systemic approach, I used theoretical methods - analysis,
synthesis, induction, deduction and empirical scientific procedures. I worked with specific
knowledge related to quality improvement - Corrective action and preventive action (CAPA). By
using this knowledge, I have worked on concrete results and practical applications. The results of
the paper will bring closer Corrective action and preventive action from several points of view.
Corrective Action vs. Preventive Action. What is meant by preventive action? In a
management system, a preventive action (PA) definition could be: “the activities taken by the
organization to eliminate the cause of a potential process nonconformity.” In other words,
preventive action is taken to fix the cause of a process problem before it can happen. If you are
identifying potential problems that could happen in a process, assessing what could cause these
problems, and taking action to prevent the problem from occurring before it happens, then you are
taking preventive action.
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What is an example of corrective action? First, what is corrective action? Corrective
action (CA) is the activities taken to eliminate the cause of a process nonconformity. Corrective
action is the activity of reacting to a process problem, getting it under control through containment
actions, and then taking the action needed to stop it from happening again. Earlier versions of ISO
9001 made the distinction that CA will prevent recurrence of a problem, but PA will prevent the
occurrence of the problem. In other words, corrective actions take steps to fix the cause of a
problem after the problem has occurred, whereas preventive actions notice the problem before it
occurs and takes steps to fix the cause of the problem before it happens. Here is a simple corrective
action and preventive action (CAPA) example:
•
Corrective action – I hurt myself on the corner of a table, find that the cause is that
the table has sharp corners, and take action to make the table have rounded corners so that no one
else gets hurt. This includes the actions to change the design so that future tables made will have
rounded corners.
•
Preventive action – I notice that the corners of a table could cut someone (even
though no one has been injured), then find that the cause is the sharp corners, and take action to
round the corners and change the future design to have round corners. (Hammar, 2021).

Figure 1. Corrective Action vs. Preventive Action. (Hammar, 2021)
Corrective action, Corrective action documentation. Corrective action documentation is
established to recording actions on non-conformance identify during inspection / audit processes.
Corrective action documentation prepared, maintained and update for recording actions plan are
implement in workplaces for any particular task or any process that identified non-conformance by
audit / inspection teams, the records are manage each action plan implementation the actions are
conducted as corrective action against problems are identified by customers or during inspection
tasks.
The requirements of the process of corrective actions are conducted on the non-conformance
identified in product, process or system from any sources, there are most important sources are
customers and internal audit, both are important inputs that frequently improvement are conducted
on base of the customers non-conformance and suggestions of the product, quality and overall
process management improvement, and the same way internal audit is conducted to verify and
identify system and its requirements in internal management system, during internal audit when any
non-conformance are identified that management or concern department immediate take the actions
are considered as corrective actions and same for are managed on customer identified nonconformance.
Corrective action documentation is established by concern management, where nonconformance identified by internal auditors or from customer, each non-conformance is conduct by
concern manager for corrective actions, the manager is prepared action plan and take the permission
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from management to implement action plan in system. The records are managed of corrective
actions and its reports are submitted to management and audit team or to customer for verification
and close non-conformance. The department i.e. audit is prepared document with each action plan
and concern problem identified is corrective action report, the records are maintained in corrective
action report and submitted to audit team / customer for verification. (Corrective action
documentation. Available at: http://www.inpaspages.com/corrective-action-documentation/).
Juran’s Trilogy
See picture below: Juran’s Trilogy – improvement

Figure 2. Juran’s Trilogy – improvement. (DeFeo, 2019)
The initial activity is quality planning, or as we refer to it today, quality by design the creation of something new. This could be a new product, service, process, etc. As operations
proceed, it soon becomes evident that delivery of our products is not 100 percent defect free. Why?
Because there are hidden failures or periodic failures (variation) that require rework and redoing. In
the diagram, more than 20 percent of the work must be redone due to failures. This waste is
considered chronic - it goes on and on until the organization decides to find its root causes and
remove it. We call it the Cost of Poor Quality. The design and development process could not
account for all unforeseen obstacles in the design process. Under conventional responsibility
patterns, the operating forces are unable to get rid of the defects or waste. What they can do is to
carry out control - to prevent things from getting worse, as shown.
The figure shows a sudden sporadic spike that has raised the failure level to more than
40 percent. This spike resulted from some unplanned event such as a power failure, process
breakdown, or human error. As a part of the control process, the operating forces converge on the
scene and take action to restore the status quo. This is often called corrective action,
troubleshooting, firefighting, and so on. The end result is to restore the error level back to the
planned chronic level of about 20 percent. The chart also shows that in due course the chronic waste
was driven down to a level far below the original level. This gain came from the third process in
Juran’s Trilogy - improvement. In effect, it was seen that the chronic waste was an opportunity for
improvement, and steps were taken to make that improvement. (DeFeo, 2019).
Conclusion. The following statement is true in management: People are employees in the
company, this is the most important thing that the company has, what the company has, and
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therefore the importance of human resources in the company is constantly growing. All employees
in today's situation of the global economy, and we can say in this context that we have been
following certain trends and changes in the market for a long time, these changes are growing, the
changes are profound, the frequency of changes is increasing, therefore employees are aware of by
the fact that the company must adapt to the changed and changing market conditions, therefore the
company gets rid of established habits and stereotypes.
It is a philosophy of improvement management and change management, which aims to
improve quality, improve the system and processes in the company, adapt the company to maintain
its market position, maintain its competitiveness.
Employees can think beyond the established system that is in the company because
creativity and initiative are natural human qualities. Therefore, employees need to be educated and
motivated to improve quality in the company. The main goal of corrective measures is to eliminate
the cause of the problem, disagreement after its occurrence. Preventive measures are aimed at
preventing and preventing the occurrence of possible problems and disagreements. Of course,
corrective and preventive action also aims to improve business processes.
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Abstract. In the article, I focus on quality management, I focus, more specifically on
improving quality. Improving quality, continuous quality improvement is an essential part of
quality management. In my opinion, the topic of quality improvement in professional circles and
research is not given enough attention. And, it is necessary to say the following - In the
management of companies is constantly growing importance of improvement, part of improving
quality.
Keywords: quality, quality management, improvement, quality improvement, continuous
improvement.
Introduction. The quality of products and services has an irreplaceable place in the market
economy, quality is perceived as a business phenomenon. “Quality is one of the basic pillars of
company´s competitiveness”. (Litvaj, Ponisčiaková, Stančeková, Drbúl, 2013). “Quality is the
decisive factor of stable economic production efficiency of business - companies with modern
systems of quality management show better long-term results than companies traditionally oriented
to quality through technical control.” (Nenadál, 2008)
To hope quality management will go away is wishful thinking. The next step for quality
professionals should be to broaden the scope to systematic innovation. We predict a scientific
approach to problem solving will remain the foundation of our profession. (Bisgaard & De Mast,
2006).
The customer, the satisfied customer is the driving force of success and prosperity of
companies in a market economy. But even though managers at all levels of management, as well as
other employees in companies, try to fully understand the role and importance of product and
service quality for the existence of their companies, although we have sophisticated standards,
procedures, and methods for managing and improving quality, each of us constantly encounters
poor quality products and services. But the customer is not dependent on the company, the company
is dependent on the customer. The degree of quality achieved in the company is conditioned by
many conditions, for example, the quality management system in the company, its functionality,
approach of managers to all issues related to quality, the approach of employees to quality, the
extent of knowledge of managers and employees about quality, quality methods, etc.
It is important to realize that quality is not only the responsibility of the employees of the
quality assurance department but every single employee in the company, while the approach of
managers to issues related to quality management is very important for other employees. Important
in this regard is the corporate culture, which should be set and customer-oriented.
The definition of quality tells us that quality is a measure of the extent to which the
requirements of the customer and other stakeholders (e.g.: legislation, standards) have been met:
•
The quality of products and services is one of the basic and most important
prerequisites
for a company's competitiveness in the global hypercompetitive market. In quality
management, companies use different procedures, standards. However, it is important to realize that
quality is not only the responsibility of the quality management department, that quality is the
responsibility of quality, quality, but every employee in the company is responsible for the quality,
in the first place the director of the company. The degree of product quality achieved is conditioned
by many factors including the approach of management and managers to quality and all issues
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related to quality, knowledge of management and quality management and management, their
ability to manage, lead and motivate employees to be responsible for the quality of work, for the
quality of the processes they perform, the degree of quality of the products achieved is conditioned,
not least,
the corporate culture.
•
The company must have a system in place, a functional system that can monitor,
detect the first signals they signal, warn of a possible discrepancy, and set up processes to minimize
these discrepancies.
Quality Management. Quality Management to ensure competitiveness and economic
sustainability, the manufactures or company products, services and processes quality are vital in
today’s industry (Peris-Ortiz, Álvarez-García, Rueda-Armengot, 2015). If you have a quality
management system or company manual, it is a relatively small step to get this assessed and
registered by a Third Party. This certification will act as a powerful message to your potential
customers that you do things in the right way. It makes it easier for your customers to do business
with you rather than your competitors, because your quality management system reduces their
perceived risk. (The Four Benefits of a Quality Management System. 2015. Available at:
http://www.stayoutfront.com/Blog/Show/83/The-Four-Benefits-of-a-Quality-Management-System).
Quality Improvement. Quality product is relevant in the business practice. Improving
quality in today's turbulent market economy conditions is indispensable.
„It is not necessary to change. Survival is not mandatory.” “Survival of the fittest. Who will
survive? Companies that adopt constancy of purpose for quality, productivity, and service, and go
about it with intelligence and perseverance, have a chance to survive. They must, of course, offer
products and services that have a market. Charles Darwin’s law of survival of the fittest, and that
the unfit do not survive, holds in free enterprise as well as in natural selection. It is a cruel law,
unrelenting. Actually, the problem will solve itself. The only survivors will be companies with
constancy of purpose for quality, productivity, and service.” (Deming, 2018).
Continuous and consistent quality improvement is a must pre-requisite for all the Quality
Management Systems. Quality improvement is a recurring process and should be repeated
at regular intervals. It is an ongoing process, not a one-time effort and lasts with the life of
an enterprise. Different examples across industries have proved that any negligence on product
quality and process improvements end up in serious catastrophic results for the company and its
products. (Verma, 2019).

Figure 1. The Model for Improvement (Langley GL, Nolan KM, Nolan TW, 1996)
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Literature review. What is quality and quality management? How we can define quality?
Why we manage and improve quality in practice? These are some of the famous definitions of
“quality”: (Juran, 1998): “Quality means freedom from deficiencies”. (Crosby, 1979): “Quality
means conformance to requirements”. (Feigenbaum, 1951): “Quality is the totality of features of a
product that bears on its ability to satisfy stated or implied needs.”
Finally, I propose and briefly describe ten step-by-step steps in improving quality:
The ten-step plan for a quality improvement:
1. Try to think differently, out of the box. This requires the current dynamic environment of
a turbulent market economy, the need for innovation and quality improvement, and all processes in
the company.
2. Use a motivating, simple, understandable, and systematic approach to improving quality
for all employees and all processes in the company.
3. Be focused on improvements in management, processes, product quality.
4. Consider improvement as part of your work.
5. Motivate, involve, literally involve all the employees in the improvement.
6. Your corporate culture supports improvement; it is focused on improvement.
7. Identify opportunities for improvement.
8. Analyze and value each suggestion for improvement, then implement the improvement.
9. Document your accepted improvement project and show others what you have learned.
10. Identify and remove barriers to your company's improvement system.
Summary and conclusion. In the article, I focused on Quality Management, especially on
its very important part, on Improving Quality, and even more specifically on Corrective and
Preventive Action. In my opinion, the topic of corrective and preventive action in professional
circles and research is not given enough attention. And, it is necessary to say the following - In the
management of companies is constantly growing importance of improvement, part of improving
quality and processes are corrective and preventive measures. Yes, the importance of improving
quality, improving the quality of products and processes in companies is constantly growing, due to
the existing conditions for business and management of companies, which we record in the global
market economy. These conditions are briefly as follows: change, changes, according to
G. Hamel - Change is the core of current management. Yes, it is so, the changes are significant,
profound, the frequency of changes to business and corporate governance is still increasing in the
turbulent and hypercompetitive environment of today's market economy.
In the article, I defined, analyzed the improvement of quality in the defined space, evaluated
its significance. It is important that the company's management periodically effectively and
efficiently reviews the company's quality management system. The output of such a review
includes, for example, opportunities for improvement, needs can also be identified for changes in
the quality management system, the need to change resources can be identified (financial resources,
material resources, human resources, information resources). The company analyzes, evaluates
individual opportunities for improvement. Because we must not forget that the Quality Product is
the output of business processes. Improvements concern not only the customer but also other
stakeholders (e.g.: suppliers).
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IN RUSSIAN LITERATURE IN THE 19TH CENTURY. SEMIOTIC SOCIO-CULTURAL
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Penev Plamen
Abstract. An analysis is made of one of the most important and significant periods of
spiritual manifestation of world literature in the period 19th - 21st century! Such creators of the
artistic word are included, without whom we cannot imagine the world literary process, including
the development of our national literature from the Renaissance to the present day.
Poetics of Russian classical literature. By imitating zapadnoevropeys - kiya EU - they - ical
model to creative self-awareness and creating a separate and entirely unique artistic image in the
world. Thematic and genre originality of the artistic model. Ethical-philosophical, religious issues
and symbolism. Overcoming the established narrative models and ideas for AB - it - nd and
character. The problem of the protagonist's personality as an endless spiritual-existential
mystery. The specific role and destiny of women in Russian literature. 19th century - as the century
of the Russian novel. Discovering the polyphonic novel, the epic novel, the verse novel, the metanovel; as well as the magical and liturgical realism, the flow of consciousness, the underwater
current and their influence on the world literary process.
19th century Russian drama as a philosophy and theology of history. "Get out of your
mind"; Boris Godunov; "Auditor"; "Cherry Garden". Life and creativity. Encyclopedic,
proteistichnoto onto and - lo - Gich - is - a - koto beginning in the works of Pushkin. Father of
Russian classical you - they - Literature. Thematic diversity of Pushkin's lyrics. Freedom-loving
lyrics. Landscape poetry: Pushkin's landscape as a reflection and emblem of the Russian
space. Landscapes of the soul and seasons of Pushkin's life. Love lyrics: emotional-semantic range
and character of Pushkin's feeling of love. The philosophical poetry of Pushkin: the theme of
cunning - MENT - then the fate of the artist. Religious motives. Pushkin's poems: "Ruslan and
Lyudmila" as an artistic embodiment of the primordial in the Slavic spirit and as an answer to the
question of the history and future of Russia. The problem of freedom and happiness of people in the
"Caucasian captive - Nick," "Bakhchisaray Fountain" and "Qi - da - us." Oppositions: Civilization Nature; North - South in the "southern" poems of Pushkin. Eshatologizam, messianism and the
problem of the mysterious ha - rakter the Russian soul in "Copper Horseman". Ideological and
semantic levels of interpretation. Poetics and symbolism of Pushkin's poems. Dramaturgy: "Boris
Godunov" and "Small Tragedies" - poetics and issues. The question of both types of history.
"Eugene Onegin" as an "encyclopedia of Russian life." The problem of the "superfluous
man". Onegin and Tatiana - socio-philosophical and psychological essence of the images. Reasons
for the love discrepancy in the novel. Tatiana's refusal and the views of Belinski and
Dostoevsky. Poetics and composition. Pushkin is a fiction writer. "Belkin's Tales" - issues and
poetics.
Lermontov's lyrics and lyrical hero. Religious motives, elect and newspaper. The demonic in
the poet's lyrics. So - reci- motifs and the theme of the homeland. Philosophical lyrics. The
religious-metaphysical beginning in Lermontov's lyrics. Love lyrics. The nature of Lermontov's
feeling of love. Poems by Lermontov. "Mtsiri" - issues and symbols. "Demon" - the nature of the
demonic. The theme of moral resurrection of the fallen angel and sotiriologichniyat pro - additional
concern. Symbolism in the poem Dramaturgy.
"Masquerade" - issues and symbols. Man and destiny; duality and duality."Hero of our time"
as a novel about the "history of the soul" - issues, poetics and symbolism. The problem of the
"superfluous man" in the novel, of duality, of love, of faith in freedom and fate. Stereoscopicity in
composition. Mismatch between plot and plot. Anthropomorphic structure of the work. Lermontov's
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psychologism on the eve of the "dialectic of the soul." NV Gogol - creativity and
destiny. Mythopoetic picture of the world in "Evenings in the village near Dikanka". Character of
the demonic. Earth - Heaven - Underworld in Gogol. The problem of human trial. Gogol's Cosmos
in Mirgorod - History and Metahistory. "Singing" yesterday and "not singing" today / "Taras Bulba"
/. Anti-order and anti-family at him - naked / "terrible vengeance" /. "You" - a test of the
human. The all-seeing eye. "Old World Landlords" - issues and mythopoetics. Text and prototext,
mirroring and archetype in "early Gogol". Petersburg: The Man-Things-Signs in St. Petersburg
Tales. Gogo - le - st - so the concept of "little man". The story "Overcoat" - levels of semantic
interpretation. Gogol's character: between holiness and demonism. Dramaturgy: "Inspector" and
"Marriage". Nature of the artistic summary. Dramatism and comedy in Gogol's drama.
Symbolism and poetics. "Dead Souls" - as a supreme achievement in Gogol's work. Features
of the compositional idea. Genre nature creations - baht. "Dead Souls" as a poem about
salvation. Liturgical realism and symbolism. The "Chichikov" mystery. "Dead Souls" in the context
of the Russian classic novel. Gogol's tradition in Russian and world literature.
"Notes of the hunter" - an attempt Typology of Turgenev's conceptual novel. Poetics and
issues. For the "redundant" and "new" people in Turgenev's work: "Rudin", "Noble Nest", "In the
Evening", "Fathers and Children". About the Hamlet and quixotic type of thinking and behavior in
Turgenev's work. The phenomenon of "diversity" and the philosophical and moral essence of the
concept of "nihilism". Pushkin's beginning in the construction of female images. Character and
function of Turgenev's feeling of love. Turgenev's prose as a new stage in the development of the
Russian novel of the second half of the 19th century. Dostoevsky's specific concept of the "little
man" in the novel "Poor People", related to the Pushkin and Gogol tradition. The penal servitude
and the "sacred disease" in Dostoevsky's creative mission and spiritual asceticism.
Dostoevsky after the hard labor. "Notes from the Dungeon" - as an introduction to the novels of the
Pentateuch. The birth of "the man with the dungeon" in Dostoevsky.The mysterious poetics of the
Pentateuch as an artistic manifestation of the conciliar principle "unity in the
multitude". Philosopher's philosophy - typology, issues and architecture. Dostoevsky's discussion of
the "polyphonic" and "monological" " Crime and Punishment" in the Context of the
Pentateuch. Poetics: Agio - earl, temples and liturgical dominant in the novel. Social, ideologicalphilosophical and moral-religious issues of the work. Who is Raskolnikov? The idea of the hero.
The problem of sin, redemption, and spiritual resurrection. "The history of the soul" - from
the man-god to the God-man. The idea of the "golden age" - "for" and "against". The mission of
Sonya Marmeladova. Levels and horizons of ideological and semantic interpretation. Imagesymbolic lines in the novel: the problem of hermeneutic reading. Duality, reason and intuition in the
novel. "The revelation of man in man" as the revelation of his "image and likeness of God."
" Idiot" - issues and poetics: the novel as an independent whole and as a "part" of the
Pentateuch. Design and implementation of the idea of "totally lovely Cho - Century". The secret in
the image of the "idiot" Prince Mishkin - the liturgical principle in the construction and
interpretation of its content.
Character system. Function of female images: Aglaia and Nastasya Filipovna as the
embodiment of both types of love, beauty and sacrifice. The image of Hippolytus and the tragedy of
nihilism. I - sion of "idiot" Mishkin in the drama of life. The tragedy of man's relationship with the
ideal / Rogozhin - Mishkin /." Demons" in the context of the meta-novel. The work as a perfect
counterpoint to "Idiot". Ideological issues of the novel. The conflict between "fathers" and
"children"; Christianity and socialism; humility and rebellion. Character system: Stavrogin - the
metaphysical otherness of beta. "The First Rage" Stepan Trofimovich and the path of man from the
demonic to salvation. Pyotr Verkhovensky and the future fate of Russia. Maria Lebyadkina mythopoetic, folklore essence and providential functions of the image. " Brothers Karamazov" issues and poetics. Uniqueness of the dominant system of the work. "Pro" and "contra" in the
novel. The idea of Ivan Karamazov. The Great Inquisitor, Christ and the problem of freedom. Idea
and mission of the old man Zosima. Alyosha Karamazov - the "Russian monk". The child in the
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novel and the theme of "filial svya - toast." The problem of just and unjust punishment. The spacetime continuum in the novel. Symbolism.
The novel "Adolescent" and its special poetics: liturgical, hagiographic and templearchitectural dominant of the work. Structure and significance of the character system. The image of
the "adolescent" Arkady Dolgoruky and the motive for the initial stage of human selfknowledge. The function of Versilov and Makar Dolgoruky / the "earthly" and "heavenly" father /
in the ritual of the initiation of the "adolescent". The "Random Family" as a creative discovery of
Dostoevsky. Main ideological, philosophical and spiritual messages of the work. Symbolism.
" War and Peace" - issues and poetics. Ideological spectrum novel EPO - sing: "Napoleonic" and
"Kutuzovsky" start; "Artificial" and "natural" Cho - century; the individual mind and the people's
collective unconscious; Western s - you - tion and eastern culture of the spirit; the spiritual and
moral quests of Andrei Bolkonsky, Pierre Bezukhov and Natasha Rostova - a path from disbelief,
wandering and suffering to faith and real life. Breed Bolkonski, Rostov and Kuragini. "Earth" and
"heavenly" characters in "Voi - on and peace." Natasha Rostova as ln - plashtenie of living
life. Pushkin's archetype "Tatiana" in Tolstoy. Pierre Bezukhov and the problem of selfishness and
of the world - Chalo novel. The circle and the rounding in "War and Peace" / Platon Karatayev - the
embodiment of the Russian national spirit /. Genre and composition of "War and
Peace". Symbolism. " Anna Karenina" - issues and poetics.
Anna Karenina's tragedy and the problem of love and happiness. "Life for yourself" and "life
for others" in the novel. The spiritual and moral quests of Constantine Levin. Psychologism and the
flow of consciousness in the novel. Symbolism. " Later" Tolstoy's "The Death of Ivan Ilyich,"
"Father Sergius" and "Kroy - Miss - nd - First Sonata" as a reflection of spiritual contradictions and
conceptual Crisis of the writer. The folk principle as a measure of the truth of being. World
importance of Leo Tolstoy. Tolstoy's contribution in deepening - not the conscience of humanity.
Disintegration of the artistic idea in close-up.
The beauty of ordinary life and the "vulgarity of the vulgar man. Chekhov - master of the
short story. The life of the "little man" in farce and as a tragedy / "The death of the clerk", "The fat
and the thin", "Chameleon", "Non-commissioned officer Prishibeev"; "Grief", "Vanka", "Foster",
etc./ Poetics and problems of Chekhov's story. The drama of man in - the news of Chekhov: "Step",
"Duel", "Yonich", "The Black Monk", "Chamber №6", "High Priest", "Bride". Forms of artistic
summary. Com - a - a composite features of Chekhov novel. Nature and function of art in
December - Theil at Che - Hove.
Poetics of "infinitely small quantities". Symbolism. Innovation of the playwright
Chekhov. The problem of the character, the dialogue, the action, the conflict, the speech, the pauses
and the silence in the Chekhov Theater. "Three Sisters" - nostalgia for the lost Paradise. "Tea - ka"
and problems of art and the realization of man. "Uncle Vanya" and pro - b - Lemony about the
meaning of the experienced life. "Cherry Orchard" as a text-eschatos. Underwater current in
Chekhov's drama. 19th-century Russian literature in the context of global socio-historical, cultural,
philosophical, and religious conceptions of Eastern and Western Civilization as two different types
of mentality. The era before and after Peter the Great.
Characteristics of the Russian 19th century. Universal antinomies: North - South; St.
Petersburg - Moscow; Civilization - Nature; Reason - Intuition; Consciously - Unconsciously; Faith
- Unbelief. Russian classical literature - from imitation of the Western European aesthetic model to
creative self-awareness and creation of an independent and completely unique artistic image of the
world. The Russian idea, messianism and eschatology. Russian literature of the 19th century as
theodicy and antropoditseya and adequacy - Quilted reflection of "eastern" soul.
Poetics of Russian classical literature. Thematic and genre originality of the artistic
model. Ethical-philosophical, religious issues and symbolism. 19th century - as the century of the
Russian novel. Detecting polyphonic ro - mann, the novel -epopeya, the novel in verses of
metaromana; as well as magical realism, the flow of consciousness, the underwater current and their
influence on the world literary process.
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The poem "GYPSIES" in the context of the so-called "southern poems" by AS
PUSHKIN. Innovation of poetics and issues. Typology of the romantic hero. The image of Aleko
and the theme of the "superfluous man". Ideological and philosophical content of the poem: the
problem of individual and collective beginning, freedom and responsibility, crime and punishment,
will and fate. Is happiness possible for the "civilized" and for the "natural" man? Levels of
interpretation. PUSHKIN's concept of the ontological function of woman and the "female principle"
in the destiny of the Universe. The poem "Copper HORSEMAN '- problems of poetics, artistic
me - Todd and genre specifics. The fate of the "little man" and the image of Peter the Great - duality
of AC - torskata evaluation. Interpretation of socio-philosophical issues and biblical symbolism in
the poem.
Poetics of the "free novel" - an attempt to overcome literature. Com - position plot, a
system of m. Called. "Lyrical deviations" structure "oneginovskata verse". How does "Eugene
ONEGIN" set the formula for the Russian type of novel. Character system. Onegin's personality as
a spiritual and existential secret (overcoming the romantic monologue through ambiguity in the
assessments and views of the hero). The problem of "premature old age of the soul" and the
possibility of the moral resurrection of the hero through suffering and love.
The poems of M. Yu. LERMONTOV “DEMON” and “MCIRI”. IC Creative - it - second,
poetics and issues the works. Character of the demonic in LERMONTOV's lyrics. Metaphysical
aspects of sotirologichnata problems in took over - ma - so "demons." Image of Tamara as the
embodiment of the main opposition Lehr - montovata lyrics: Land - sky, angelic - demonic, body spiritually, sin - pre - clean. Symbolism in the poem. The poem "MCIRI" as the last classic
romantic poem in Russian literature. Character of the ideological-religious conflict from the point of
view of the "natural man". The problem of individual freedom as a basic principle of human dignity
and the role of fate.
"HERO OF OUR TIME" as a novel about the "history of the soul" - issues, poetics and
symbolism. The problem of the "superfluous man" in the novel, of duality, of love, of the belief in
freedom and predestination. Pechorin's image as an inexhaustible psychological and philosophical
mystery. Stereoscopicity in composition. Mismatch between plot and plot. Anthropomorphic
structure of the work. Lermontov's psychologism - on the eve of the "dialectic of the soul" in
Tolstoy and Dostoevsky.
Poetics of the cycle. Man - things - signs. The image of Petersburg "NEV - SKI
PROSPECTUS." The theme of madness and salvation - "NOTES OF A CRAZY". Creativity as sin
and redemption - "PORTRAIT". Gogol's concept of the "little man". Story "Overcoat" - problems
of semantic yn - tert - pretatsiya. The hero of GOGOL: between holiness and demonism. Character
of Gogol's grotesque. NV GOGOL - founder of "magical realism" in world literature - analysis of
the story "NOS". Symbolism of things and gestures. Anthropomorphism and
desanthropomorphism. Home - The Road - The Traveler in "DEAD SOULS". Features of the
compositional idea. Hero - Author - Narrator. Genre nature of the work and the meaning of the
lyrical digressions in it.
Ideological-philosophical and moral-religious essence of the work. The secret of
"Chichikov". The poem "DEAD SOULS" in the context of the Russian classic "novel".
Typology of Turgenev's conceptual novel. Poetics and issues.
For the "superfluous" and "new" people in TURGENEV's work. For ham - le - tov - ment
and quixotic type of thinking and behavior in the works of Turgenev. The phenomenon of
"diversity" and the philosophical and moral essence of the concept of "nihilism". The mystery in the
image of Bazarov. Pushkin's beginning in the construction of female images. Character and function
of the feeling of love in TURGENEV. Turgenev's prose as a new stage in the development of the
Russian novel of the second half of the 19th century. The novel "CRIME AND PUNISHMENT" in
the context of the Pentateuch. Poetics: hagiographic, temple and liturgical dominant in the
novel. Social, ideological-philosophical and moral-religious issues of the work.
Who is Raskolnikov? The idea of the hero. The problem of sin, redemption, and spiritual
resurrection. "The history of the soul" - from the man-god to the God-man. The idea of the "golden
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age" - "for" and "against". The mission of Sonya Marmeladova. Levels and horizons of ideological
and semantic interpretation. Figurative-symbolic lines in the novel: the problem of hermeneutic
reading and of Dostoevsky's "polyphonic" and "monological" beginnings. Duality, reason and
intuition in the novel. "The revelation of man in man" as the revelation of his "image and likeness
of God."
"KARAMAZOV BROTHERS" - issues and poetics. Uniqueness up - me - naan - so - Nata
system of work in terms of "petoknizhniya" cycle. "Pro" and "contra" in the novel. The idea of Ivan
Karamazov. The Great Inquisitor, Christ and the problem of freedom. Idea and mission of the old
man Zosima. Alyosha Karamazov - the "Russian monk". The theme of suffering and spiritual
rebirth (the image of Mitya Karamazov). Function of demonic characters. The child in the novel
and the theme of the "Christian" and "accidental" family. The problem of "filial holiness"; for just
and unjust punishment. " KARAMAZOV BROTHERS" as a synthesis of Dostoevsky's artistic,
ideological-philosophical and moral-religious pursuits. LN Tolstoy's novel "WAR AND PEACE"
as an analysis and synthesis of the world.
Problems and poetics of the work. Ideological spectrum novel EPO - sing: "Napoleonic" and
"kotuzovsko" start; The "artificial" and the "natural" man; the individual mind and the people's
collective unconscious; western civilization and eastern spirit culture; the spiritual and moral quests
of Andrei Bolkonsky, Pierre Bezukhov and Natasha Rostova - a path from disbelief, wandering and
suffering to faith and real life." Breed" Bolkonski, Rostov and Kuragini. "Earthly" and "heavenly"
characters in "War and Peace". Natasha Rostova as the embodiment of living life. Pushkin's
archetype "Tatian" in Tolstoy. Pierre Bezukhov and the problem of selfishness and the world
beginning in the novel. The circle and the rounding in "War and Peace" (Platon Karatayev, the
embodiment of the Russian national spirit). Genre and composition of "War and Peace".
Symbolism.Tolstoy's concept of the philosophy of history. Anna Karenina's tragedy and the
problem of love and happiness. "Life for yourself" and "life for others" in the novel. Constantine
Levin's spiritual and moral search for the meaning of human life. Innovations in the field of poetics:
psychologism and "flow of consciousness"; "BP - OF Karenina" as a "family novel" of a new
type. Symbolism. World importance of Leo Tolstoy. Tolstoy's contribution to deepening the
conscience of mankind.
Prose by AP Chekhov (discussion of several selected stories and short stories). Sharpening
of the basic motifs in Russian classical literature (from Pushkin to Tolstoy) in small stories of
Chekhov: the beauty of ordinary life "banality of vulgar person," the life of the "little man" and so
on. Poetics of co - Mitch - tion in the short story of CHEKHOV. Specifics of Chekhov's
story. Character of the detail, plot, composition, conflict in the stories "IONICH", "THE BLACK
MONK", "ARCHIER", "THE LADY WITH THE PUPPY" and other Poetics of "infinitesimal
greats" and glabinna symbolism of Chekhov Hu - to - a divine world. Disintegration of the artistic
idea in close-up. The tragedy of modern man and the crisis of art.
The dream of the lost "common idea" and the collective meaning of existence, which finds
its confirmation in the artistic world of Chekhov. The emptying of the "noble nests" as a
premonition of the end of the old Russian culture. Poetics of Chekhov's drama. Nature of dramatic
dialogue and conflict. Analysis of the typical characters, images, symbols, gestures and situations in
Chekhov's plays. The essence of the so-called "underwater current" in Chekhov's drama. Parallel to
modern Western European theater.
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Biological sciences
USEFULNESS OF ULTRASONIC VOCALIZATIONS IN THE STUDY OF RODENT
MODELS WITH AFFECTIVE DISTURBANCES
Popatanasov Andrey
Tancheva Lyubka
Papazova Maria
Kalfin Reni
Institute of Neurobiology
Bulgarian Academy of Sciences Acad. Georgi Bonchev Str., Block 23, 1113
Sofia, Bulgaria
Communication is complex phenomenon which aids sharing emotions, emotional states and
other information, coordination of the social interactions and etc. between the animals. Emotions
and emotional states are important part of the life and behavior of the rodents and have solid neural
basis.
Many rodents especially the ones commonly used in lab settings are mostly nocturnal social
animals with many enemies. Hence, significant part of their vocal communication relies on sounds
from the high frequency spectrum known as low frequency ultrasounds (20 kHz – 100 kHz) which
are beyond the hearing range of many animals.
Many human neurological or behavioral disorders have as leading or accompanying
symptoms affective disturbances, which also necessitate therapy and management. Rodent models
are often used to understand better the mechanisms of such disorders and to help to develop
therapies. Using and studying of the ultrasonic vocalizations in normal rodents and in models with
affective disturbances can improve our knowledge and facilitate the achievement of such goals
based on the research in our and other labs worldwide.
Keywords: ultrasonic vocalizations, emotions, rodents, affective disturbances, behavioral
disorders.
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Physical and mathematical sciences
DERIVATION OF FORMULAS FOR SOLUTIONS OF ONE PART OF THE SIMPLEST
MODULAR TRIGONOMETRIC INEQUALITIES USING THE MONOTONICITY OF
THE CORRESPONDING TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
Sharifli Mutalim Ramis
Ass.Prof., PhD in Physical and Mathematical Sciences
Baku Engineering University
This article deals with trigonometric inequalities of the following types:
|𝑡𝑎𝑛 𝑥| < 𝑎; |𝑡𝑎𝑛 𝑥| > 𝑎; |𝑐𝑜𝑡 𝑥| < 𝑎; |𝑐𝑜𝑡 𝑥| > 𝑎,
where a are constant positive numbers.
First consider the inequality |𝑡𝑎𝑛 𝑥| < 𝑎. We transform this modular inequality into its
equivalent double inequality: −𝑎 < 𝑡𝑎𝑛 𝑥 < 𝑎. Taking in account that the function
𝑦 = 𝑡𝑎𝑛𝑥 is increasing at certain periodically repeating intervals of its domain of definition,
𝜋
𝜋
that is, at intervals (− 2 + 𝜋𝑘; + 2 + 𝜋𝑘), where k are integers here and below, that is,
𝑘 = 0; ±1; ±2; ±3; … , you can write a set of solutions of the considered inequality:
−1 (−𝑎)
𝑡𝑎𝑛
+ 𝜋𝑘 < 𝑥 < 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 + 𝜋𝑘 , or − 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 + 𝜋𝑘 < 𝑥 < 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 + 𝜋𝑘, since the
function 𝑦 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝑥 is odd.
So we have:
1. |𝑡𝑎𝑛𝑥| < 𝑎 => 𝑥 ∈ (− 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 + 𝜋𝑘 ; 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 + 𝜋𝑘) .
Then consider the inequality |𝑡𝑎𝑛 𝑥| > 𝑎. We transform this modular inequality into an
equivalent set of inequalities:
𝑡𝑎𝑛 𝑥 < −𝑎,
𝑥 < 𝑡𝑎𝑛−1 (−𝑎) + 𝜋𝑘;
𝑥 < − 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 +𝜋𝑘,
[
=> [
=>
[
=>
𝑡𝑎𝑛 𝑥 > 𝑎
𝑥 > 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 +𝜋𝑘
𝑥 > 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 + 𝜋𝑘
=> 𝑥 < − 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 +𝜋𝑘; 𝑥 > 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 +𝜋𝑘.
Taking in account that the domain of definition of the function y=tan x is a set of intervals
𝜋
𝜋
(− 2 + 𝜋𝑘; + 2 + 𝜋𝑘), we can write:
𝜋

𝜋

− 2 + 𝜋𝑘 < 𝑥 < − 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 +𝜋𝑘; 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 +𝜋𝑘 < 𝑥 < + 2 + 𝜋𝑘.
So we have:
𝜋

𝜋

2. |𝑡𝑎𝑛 𝑥| > 𝑎 => 𝑥 ∈ (− 2 + 𝜋𝑘; − 𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 +𝜋𝑘) ∪ (𝑡𝑎𝑛−1 𝑎 + 𝜋𝑘; + 2 + 𝜋𝑘) .
Further consider the inequality |cot 𝑥| < 𝑎. We transform this modular inequality into its
equivalent double inequality: −𝑎 < 𝑐𝑜𝑡𝑥 < 𝑎.
Taking in account that the function 𝑦 = 𝑐𝑜𝑡 𝑥 is decreasing at certain periodically repeating
intervals of its domain of definition , that is, on intervals (0 + 𝜋𝑘; 𝜋 + 𝜋𝑘), we can write a set of
solutions
of
the considered
inequality:
𝑐𝑜𝑡 −1(−𝑎) + 𝜋𝑘 > 𝑥 > 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎 + 𝜋𝑘 ,
or
−1
−1
−1
−1
(𝜋 − 𝑐𝑜𝑡 𝑎) + 𝜋𝑘 > 𝑥 > 𝑐𝑜𝑡 𝑎 + 𝜋𝑘 , or 𝑐𝑜𝑡 𝑎 + 𝜋𝑘 < 𝑥 < (𝜋 − 𝑐𝑜𝑡 𝑎) +𝜋𝑘 .
So we have:
3.

|𝑐𝑜𝑡 𝑥| < 𝑎 => 𝑥 ∈ (− 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎 + 𝜋𝑘 ; (𝜋 − 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎) +𝜋𝑘) .

Finally consider the inequality |𝑐𝑜𝑡 𝑥| > 𝑎. We transform this modular inequality into an
equivalent set of inequalities:
𝑥 < 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎 + 𝜋𝑘 ,
𝑐𝑜𝑡𝑥 < −𝑎,
𝑥 > 𝑐𝑜𝑡 −1(−𝑎) + 𝜋𝑘,
[
=> [
=>
[
=>
𝑐𝑜𝑡𝑥 > 𝑎
𝑥 > 𝑐𝑜𝑡 −1 (−𝑎) + 𝜋𝑘
𝑥 < 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎 + 𝜋𝑘
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𝑥 < 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎 + 𝜋𝑘 ,
=> 𝑥 < 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎 + 𝜋𝑘 ; 𝑥 > (𝜋 − 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎) + 𝜋𝑘, or
𝑥 > (𝜋 − 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎) + 𝜋𝑘
𝑥 < 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎 + 𝜋𝑘 ; (𝜋 − 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎) + 𝜋𝑘 < 𝑥.
Taking in account that the domain of the function 𝑦 = 𝑐𝑜𝑡 𝑥 is a set of intervals (0 +
𝜋𝑘; 𝜋 + 𝜋𝑘), we can write:
0 + 𝜋𝑘 < 𝑥 < 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎 + 𝜋𝑘; (𝜋 − 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎) + 𝜋𝑘 < 𝑥 < 𝜋 + 𝜋𝑘.
So we have:
=> [

4. |𝑐𝑜𝑡𝑥| > 𝑎 => 𝑥 ∈ (0 +𝜋𝑘 ; 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎 + 𝜋𝑘) ∪ (𝜋 − 𝑐𝑜𝑡 −1 𝑎) + 𝜋𝑘; 𝜋 +𝜋𝑘) .
At the end, we will confirm the obtained formulas with specific examples.
𝜋
𝜋
Example 1. |𝑡𝑎𝑛 𝑥| < 1 => 𝑥 ∈ (− 𝑡𝑎𝑛−1 1 + 𝜋𝑘; 𝑡𝑎𝑛−1 1 + 𝜋𝑘) = (− 4 + 𝜋𝑘; 4 + 𝜋𝑘).
Example
𝜋

𝜋

𝜋

2. |𝑡𝑎𝑛 𝑥| > 1 => 𝑥 ∈ (− 2 + 𝜋𝑘; − 𝑡𝑎𝑛−1 1 + 𝜋𝑘) ∪ (𝑡𝑎𝑛−1 1 + 𝜋𝑘; + 2 + 𝜋𝑘) = =
𝜋

𝜋

𝜋

(− 2 + 𝜋𝑘; − 4 + 𝜋𝑘) ∪ ( 4 + 𝜋𝑘; 2 + 𝜋𝑘).
Example 3. |𝑐𝑜𝑡 𝑥| < 1 => 𝑥 ∈ (cot −1 1 + 𝜋𝑘; (𝜋 − c𝑜𝑡 −1 1) + 𝜋𝑘) =
𝜋
𝜋
𝜋
3𝜋
= ( + 𝜋𝑘; (𝜋 − ) + 𝜋𝑘) = ( + 𝜋𝑘;
+ 𝜋𝑘).
4
4
4
4
Example 4. |𝑐𝑜𝑡 𝑥| > 1 => 𝑥 ∈ (0 + 𝜋𝑘; cot −1 1 + 𝜋𝑘) ∪ ((𝜋 − cot −1 1) + 𝜋𝑘; 𝜋 + 𝜋𝑘) =
𝜋
𝜋
𝜋
3𝜋
= (0 + 𝜋𝑘; + 𝜋𝑘) ∪ ((𝜋 − ) + 𝜋𝑘; 𝜋 + 𝜋𝑘) = (0 + 𝜋𝑘; + 𝜋𝑘) ∪ ( + 𝜋𝑘; 𝜋 + 𝜋𝑘).
4
4
4
4
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FEATURES OF REHABILITATION OF CANCER PATIENTS
Valyavska J.R.
student, Department of Physical Therapy and Occupational Therapy, FR-101, SSU
Academic supervisor: Iryna Liashenko
PhD, Associate Professor of Foreign Languages Department Sumy State University
The World Health Organization estimates that the number of cancer cases will increase by
70% in the next 20 years. According to the Globoscan project, which is a database of the
International Association Against Cancer, each year there are 14.1 million new cases of cancer, of
which 8.2 million are fatal.
British oncologists believe that the list of the most common cancers has hardly changed over
the past 40 years. The four most common cancers - lung, breast, bowel and prostate - account for
42% of all cancers worldwide, according to the Globoscan project. Lung cancer is the most
common type of cancer among men worldwide, while breast cancer is the most common among
women. In 2020, 110.5 thousand new cases of cancer are known, but these data are not final yet.
The overall mortality rate is 151.3 people per 100,000 population. The latest World Health
Organization report shows that more than 60% of new cases are reported in Africa, Asia, Central
and South America, 70% of all cancer deaths in the world are in the countries of these regions, and
it is important that the incidence of cancer does not necessarily correlate with the overall mortality
rate in specific countries.
Unfortunately, all over the world, most people with oncology have a fourth group of
diseases, which complicates the process of treatment, in the future - successful rehabilitation.
The aim of the study was to analyze the system of rehabilitation measures aimed at restoring
and improving the lifestyle of cancer patients; to explore the ways of providing rehabilitation
services in Ukraine and European countries, taking into account the peculiarities of the disease and
the beginning of the development of such a medical specialty as "rehabilitation, occupational
therapy".
In order to provide quality rehabilitation services, it is important to outline the goals of
rehabilitation: for cancer patients in the first group, the goal is to restore their ability to work.
Therefore, this rehabilitation is called restorative. For cancer patients in the second group, the goal
will be maintenance therapy. The patient must adapt to his new mental and physical condition. Such
rehabilitation is called supportive. For cancer patients belonging to the third group, the purpose of
rehabilitation is to improve the quality of life, as the tumor process is steadily progressing. This
rehabilitation is called palliative.
For patients from the fourth group, rehabilitation depends on the characteristics of the
tumor:
o
the location of the tumor
o
stages of the tumor process
o
morphological features of the tumor, ie its cellular structure
o
treatment
o
the degree of anatomical disorders
o
gender, age and even profession
Many procedures are prohibited for cancer patients, namely:

hot tubs

sulfide waters

heliotherapy
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At the expense of application of these methods it is necessary to consult with the oncologist.
Not all patients are prohibited. More useful in this regard are:
•
terenkur
•
treatment with mineral waters
•
diet therapy
•
physical exercises in swimming pools
It is important to note that the treatment of patients with stage IV cancer is not without its
drawbacks, during radiotherapy there may be general radiation reactions and local changes in the
affected area. In some cases, with long-term use of radiotherapy and chemotherapy, in between
these procedures, patients begin to involve a multidisciplinary rehabilitation team. This is an
important step in preparing and recovering from a patient's exhausted body for future treatment
programs, and the first step in preparing the patient, namely for rehabilitation measures aimed at
improving the quality of life and adapting to new conditions. General reactions occur on the part of
the whole body as a reaction to radiation and the process of disintegration of tumor tissues with the
release of metabolic products. The severity of the reactions depends on the total dose and the
specific irradiation technology. Today the general reactions are not expressed strongly, they do not
demand long breaks in treatment or cancellation of this method of therapy. These include: weakness
and fatigue, dizziness with headache, nausea, irritability. These reactions usually go away on their
own within about 3-4 weeks. Local reactions are divided into early (occurring within 3 months) and
late (after this time) changes. They are diverse and depend on the specific area of irradiation and
tissue type. From the skin may be dermatitis, ulcers, hair loss. From the mucous membranes typical
erosions, ulcers, dryness, inflammation. If it is the abdominal cavity, there may be problems with
defecation, cramps, abdominal discomfort. Irradiation of the chest threatens radiation pneumonia,
esophagitis, pericarditis. Inflammatory processes in the area of nervous tissue, osteoporosis can also
occur.
Among the key indications for rehabilitation:

radiotherapy of large tumors;

the appearance of general reactions to radiation therapy;

local changes in tissues;

the need for recovery as soon as possible before the next stage of treatment.
Rehabilitation requires compliance with certain rules - this is the earliest possible start of
activities, consistency in their implementation, compliance with the stages and the approach in the
complex.
• Allocate an early period up to 21 days from the date of intervention. Key tasks at this time
are adequate analgesia and patient comfort, stimulation of surgical scar healing, prevention of
bleeding and complications.
• Late stage - from 22 to 50 days. Restoration of lost functions or certain physical limitations
is carried out. Stimulation of immunity.
• The later stage (from 51 days) means the restoration of quality of life, strengthening of
immune system, prevention of relapses.
There are two types of rehabilitation measures in the stage of onco-rehabilitation: Medical
rehabilitation of oncology patients is a mandatory procedure that requires at least 2/3 of all patients,
and post-oncological rehabilitation.
Rehabilitation methods:
Contrary to common misconceptions, cancer is not an absolute contraindication for
physiotherapy, massage, therapeutic gymnastics, but only a rehabilitation doctor can select
rehabilitation techniques.
Areas of rehabilitation of cancer patients in EMC:
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• kinesiotherapy - a method of physical rehabilitation to increase muscle strength, overall
endurance, elimination of movement disorders;
• Occupational therapy - classes with occupational therapists help patients to restore
domestic independence, regain self-care skills;
• manual lymphatic drainage (lymphatic drainage massage) and massage in an electrostatic
field - effective methods of eliminating swelling of the extremities, face and neck; in particular, the
methods have shown excellent results in the treatment of lymphedema, severe swelling of the hand
after mastectomy (surgery to remove the breast);
• hydrotherapy - classes in the pool and underwater simulators with professional
hydrotherapists aimed at solving problems with the feeling of the body in space, eliminating
mobility restrictions;
• speech therapy (speech therapy) - correction of swallowing and speech disorders in
patients with neurooncological pathology, with tumors of the head and neck;
It should be noted that at present the use of many methods of rehabilitation (pharmaco,
phyto- physiotherapy, etc.) for the recovery of cancer patients remains controversial and little
studied. At the present stage of development of rehabilitation care, the main attention is paid to the
development of clinical recommendations that can be used after antitumor treatment in patients.
However, support is needed for patients at all stages of seeking medical attention. From the
moment of diagnosis of "cancer" should begin the first rehabilitation measures and, of course,
psychological support. This care is referred to as "pre-rehabilitation" and is a process of continuous
care between the time of diagnosis and treatment. In this regard, the work of outpatients is of
particular importance. They are burdened not only to diagnose the disease, but also to assess the
quality of life.
Despite the fact that medicine has achieved impressive success in recent decades - oncology
remains one of the most complex diseases, leading to two options: sudden death or gradual
recovery. But even after successful treatment and remission of the disease, patients need medical
measures to overcome the remnants of the disease, improve quality of life and adapt to conditions
after overcoming cancer.
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LANGUAGES IN HIGHER TECHNICAL SCHOOLS
Voronova Ye.M.
Associate professor,
Kharkov national automobile and highway university
(+380)677244487, voronova1945@gmail/com
The modern higher school faces tasks related to creating conditions for the intellectual and
spiritual, and moral development of students, for the preparation of an intelligent person. The
development of skills of communicative competence of students of higher school of engineering
specialties on the basis of project activity occurs in the process of their formation as persons and
assumes the obligatory account of psycholinguistic properties of mechanisms of foreign language
speech, communication of thinking and speech in the process of communicative interaction of
speakers.
In such case teaching a foreign language is possible only on the basis of the development of
creative figurative thinking of students using project methods, to develop their attention, memory,
ability to see facts, compare them, analyze, synthesize, summarize, specify and abstract, that is, on
their own reflection of reality. human, while the design means of a foreign language, is formed on a
psychological basis [1, p.61]At the same time, it is most logical to consider the psychological and
pedagogical foundations of the use of project methods, taking into account the specifics of a foreign
language as a subject for teaching a foreign language to engineering students.
The analysis of psychological and pedagogical scientific works gives grounds to conclude
that the implementation of the project methodology of teaching a foreign language is especially
appropriate at senior courses. This is due to the psychological characteristics inherited in students as
subjects of a certain age group.
Studies in age psychology show that the mental development and personality formation of
students is characterized by certain changes in the emotional, regulatory and cognitive spheres,
namely: the desire and ability of students, especially seniors, to express themselves, assert
themselves and independence in learning. In the context of professional self-determination and selfawareness, senior students regain interest in learning a foreign language. Based on the studies of
researches in age psychology and pedagogy, there were identified the following psychological and
pedagogical prerequisites for the implementation of project methods of teaching foreign languages
in technical schools of higher education:
• comprehensive learning motivation;
• focus on the specifics of professional specialization of students;
• personal-activity approach to learning;
• problem-solving and individualization of learning.
The following general characteristics were determined by the methodological prerequisites
of the project methodology of teaching a foreign language:
• communicative orientation of foreign language teaching;
• interrelated learning of all types of speech activities and interactivity of learning a foreign
language, which involves the involvement of knowledge, skills and abilities of students in other
subjects.
The empirical research shows that learning a foreign language by students of technical
specialties of higher education is associated with difficulties that are primarily socio-psychological
in nature. On the one hand, the status of the English language significantly increases the motivation
to study it. In addition, in recent years there has been a tendency among students to realize earlier
the importance of the acquired knowledge for further successful professional growth.
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Senior students want to see a direct connection between the acquired knowledge of English
and their future professional and personal life. As a result, it seems impossible and inadmissible to
communicate with senior students of non-philological (engineering, natural, etc. industries), mostly
already have professional experience, only as objects of educational activity. Optimization of the
educational process in this case contributes to the involvement of students in active participation in
the organization of educational activities with the help of innovative technologies [2. c 106].
The basis of scientific research to develop the skills of communicative competence of
future engineers were the ideas of psychological significance (A. Dobrynin, C. Rubinstein),
personal content (A. Leontiev), personalization of personality (Petrovsky), presenter (V. Davydov,
AN Leontiev, Elkonin) and defining (V. Mukhin) types of activity, fundamental theories of
personality and activity: on the integral characteristics of personality (B. Ananiev, L. Bozhovich, A.
Kovalev, V. Myasishchev, K. Platonov) on the mechanisms of personality personalization and its
development in activity (K. Abulkhanova-Slavskaya, L. Bueva, AN Leontiev) on the assimilation of
activity (L. Vygotsky, V. Davydov, P. Galperin, N. Talizina) and its subject (B. Anan'ev, O
.Asmolov, S. Rubinstein); about the unity of theoretical and practical thinking (S. Batishchev, O.
Brushlinsky, O. Matyushkin, B. Teplov, Kostyuk) about individuality and its development in
activity (E. Klimov, B. Merlin, B. Teplov).
Together, they allowed:
• to determine the specifics of modern education, in particular the use of project methods in
teaching foreign languages to students of technical schools, new orientations of society regarding
the training of engineering specialists;
• to substantiate theoretically the conceptual model of project activities|
•to formulate the principles of a new didactic system based on the design methodology,
defining the conditions and limits of its optimal application.
The psychological and pedagogical foundations of using the design methodology, taking
into account the specifics of a foreign language as an academic subject in a higher school of
technical direction, are based on the following provisions [3. c. 46]:
• the role of a foreign language as an academic subject in the modern educational system;
• the specifics of teaching a foreign language to students of engineering specialties of
universities, the main goals and objectives;
• the use of a project methodology, taking into account the specifics of teaching a foreign
language in higher education.
The modern higher technical school faces tasks related to creating conditions for the
intellectual and spiritual and moral development of students, for the preparation of an intelligent
person; to educate in future specialists the need for self-education, and self-development; to form a
broad and humane view of the world.
The Project activity contributes not only to broadening the horizons, but also to form critical
thinking skills in students. Students cease to be passive recipients of knowledge. They actively
participate in the learning process, asking themselves questions and finding answers to them.
Students not only receive information, they rework it: they compare sources, analyse facts, highlight
the important and the secondary, establish cause-and-effect relationships. Knowledge becomes
NOT the final, but the starting point, the basis for reasoned and logical thinking, based on personal
experience and proven facts.
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Аннотация. В работе исследовано влияние консорциума из молочнокислых бактерий
L. fermentum 2c, L. casei 9c, L. casei 12-2c, P.pentosaceus 10-9k, выделенных из желудочнокишечного тракта карпа Cyprinus carpio, и коммерческого препарата Ветом 1 в качестве
пищевых добавок на параметры роста и врожденной иммунной системы: активность
лизоцима плазмы крови рыб и активность респираторного взрыва лейкоцитов почек рыб за 3
месячный период.
Включение в консорциум автохтонных потенциальных пробиотиков молочнокислых
бактерий стимулирует рост и пищеварение рыб. Консорциум потенциальных пробиотиков
непосредственно усиливает врожденный иммунный ответ, включая увеличение активности
лизоцима плазмы крови и респираторного взрыва лейкоцитов почки рыб. Результаты
показывают, что целевой консорциум Lactobacillus sp. можно эффективно использовать в
качестве пробиотиков в аквакультуре.
Ключевые слова: Карп, консорциум Lactobacillus sp., кормовые добавки,
автохтонные пробиотики, показатели роста, иммунитет.
Введение. Казахстанская отрасль производства продуктов аквакультуры, как и во
всем мире, остается важным сектором по производству продуктов питания [1, 2], тем не
менее, интенсификация производства может привести к тому, что животные будут
восприимчивы к инфекциям и стрессам, что приводит к экономическим потерям из-за
смертности рыб.
В слизистой ткани водных животных обитает большое количество микроорганизмов.
Являясь естественной системой защиты хозяина, они служат резервуаром потенциальных
пробиотиков. Пробиотики, полученные из водных животных, приобрели популярность в
последние годы, поскольку они предлагают альтернативный источник полезных микробов
для промышленности, в отличие от использования пробиотиков, полученных у наземных
животных [3].
Основной проблемой при выборе пробиотиков для рыбного хозяйства является поиск
специфичных для этой сферы препаратов, однако, большинство российских и казахстанских
кормовых пробиотиков применяются как для крупнорогатого скота, свиней, так и для птиц,
домашних животных, а также промысловых рыб [4-6]. Цель исследования заключается в
изучении влияния консорциума автохтонных молочнокислых бактерий L. fermentum 2c, L.
casei 9c, L. casei 12-2c, P.pentosaceus 10-9k, выделенных из желудочно-кишечного тракта
карпа (Cyprinus carpio), на параметры роста и параметры врожденной иммунной системы,
такие как активность лизоцима плазмы крови рыб, в качестве гуморального ответа и
активность респираторного взрыва, продуцируемого лейкоцитами почек рыб, в качестве
клеточного иммунитета.
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Методы исследования. Эксперимент проводился в течение 3 месяцев с
использованием мальков карпа (Cyprinus carpio) из Майбалыкского прудхоза (Казахстан)
согласно методов, приведенных в работе Lara-Flores et.al [7].
Экспериментальная система состояла из 4 стеклянных аквариумов емкостью 100 л с
насосами, оборудованными фильтрами и компрессорами для аэрации.
Статистическую обработку проводили с измерением средних значений веса 15 рыб
и вычислением среднеквадратических отклонений по программе Excel.
В число параметров роста входили такие, как прирост в весе, TWG, г; процент
прироста веса, PWG, %; потребление корма, FC, г; эффективность кормления, FE; удельный
коэффициент роста, SGR (% дни-1); коэффициент конверсии корма, FCR (Таблица 1).
Активность лизоцима плазмы крови рыб определяли по общепринятому методу,
описанному в работе Ченг и соавт. [8].
Активность респираторного взрыва, продуцируемого лейкоцитами почек рыб,
определяли по общепринятому методу, описанному в работе Чанг и соавт. [9].

Номер диеты

Начальный вес а)
Wi, г

Конечный вес а)
Wt, г

Прирост в весе
TWG, г

Процент прироста веса
PWG, %

Потребление корма
FC, г

Эффективность
кормления
FE

Удельный коэффициент
роста
SGR (% дни-1)

Коэффициент конверсии
корма
FCR

Результаты. Наилучшие значения конверсии корма (FCR), наблюдаемые при
использовании рационов с пробиотиками, предполагают, что добавление пробиотиков
улучшило усвоение корма, при этом добавка к диете 2 была наиболее эффективной среди
протестированных добавок в настоящем исследовании. На практике это означает, что с
использованием пробиотиков можно уменьшать количество корма, необходимого для роста
рыб, что приведет к снижению производственных затрат.
Таблица 1
Показатели роста карпов (Cyprinus carpio), получавших в виде добавок консорциум
автохтонных молочнокислых бактерий и коммерческий препарат Ветом 1 к базовому корму
и без добавок за 3 месячный период

1

23,1±0,83

28,9±1,23

5,8

25,11

28,64

0,203

0,193

4,94

2

23,5±1,36

31,7±2,07

8,2

34,89

28,64

0,286

0,273

3,49

3

22,5±1,48

28,1±1,44

5,6

24,89

28,64

0,196

0,186

5,11

4

24,9±1,08

30,5±1,49

5,6

22,49

28,64

0,196

0,186

5,11

а)

Среднее значение со стандартным отклонением (n = 15)

Диета №3 с коммерческим пробиотиком Ветом 1 уступает по величине прироста в
весе Диете №2 с консорциумом в концентрации 108 КОЕ/г корма и практически неотличима
от контроля с Диетой №4 без добавок (Таблица 1). Эти данные хорошо коррелируют с
другим параметром, а именно удельным коэффициентом роста SGR. Дозировка Ветома 1
была использована нами согласно рекомендаций производителя и наш препарат в этом
случая предпочтительней коммерческого препарата Ветом 1.
Полученный эффект целевого консорциума молочнокислых бактерий, добавленных в
Диеты №1 и №2, на рост мальков (Таблица 1) мы сопоставили с двумя параметрами
врожденного иммунитета, такими, как удельная активность лизоцима из плазмы крови рыб
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(Таблица 2) и активность респираторного взрыва, продуцируемого лейкоцитами почек рыб
(Таблица 3). Предварительные данные хорошо коррелируют с данными по росту рыб. Все
три добавки к базовому корму показали активацию лизоцима на 265, 163 и 210 % (Таблица
2), что находится в хорошем соответствии с данными литературы [10,11]. Консорциум в
Диете №1 (Таблица 2) показал превышение по этому параметру в сравнении с коммерческим
пробиотиком Ветом 1 в Диете №3.
Таблица 2
Влияние пищевых добавок, содержащих консорциум автохтонных молочнокислых бактерий
на активность лизоцима из плазмы крови карпа (Cyprinus carpio)
Номер Диеты
Активность лизоцима
(ед/мл/мг (белка
плазмы))
%
Процент эффекта
кормовой добавки

1

2

3

4

32.56

23.42

28.31

8,9

365

263

310

100

265

163

210

0

Таблица 3
Влияние пищевых добавок, содержащих консорциум автохтонных молочнокислых бактерий
на активность респираторного взрыва лейкоцитов почки карпа (Cyprinus carpio)
Номер Диеты
Активность респираторного
взрыва (ОП 630 нм)
%
Процент эффекта кормовой
добавки

1

2

3

4

0.193

0.41

0.22

0.175

110

234

126

100

10

134

26

0

Активности респираторного взрыва (Таблица 3), продуцируемого лейкоцитами почек
рыб, получавших Диеты №1 - №4 в течение 3 месяцев, в процентном соотношении показали
активацию по этому параметру на 10, 134 и 26 % по сравнению с базовым кормом Диеты
№4. Таким образом, наблюдается положительная корреляция между ростом и параметрами
врожденного иммунитета в зависимости от добавленного консорциума потенциальных
пробиотиков, выделенных нами из кишечника карпа.
Изучение влияния представленного в настоящей работе консорциума автохтонных
молочнокислых бактерий в виде добавок к корму на эти и другие параметры иммунной
системы рыб будет продолжено.
Заключение. Настоящее исследование показало, что включение в корм консорциума
из 4 автохтонных молочнокислых бактерий с пробиотическими свойствами из кишечника
карпа стимулирует рост и пищеварение рыб. Влияние консорциума на рост рыб, повидимому, связано с колонизацией благоприятной микробиоты в кишечнике, которая
производит ферменты, гидролизующие сложные молекулы, способствует лучшему
пищеварению и абсорбции питательных веществ, что приводит к более высокому
удержанию белка и энергии в организме. Консорциум потенциальных пробиотиков
непосредственно усиливает врожденный иммунный ответ, включая увеличение активности
лизоцима плазмы крови и респираторного взрыва лейкоцитов почки рыб. Целевой
консорциум Lactobacillus sp. можно эффективно использовать в качестве пробиотиков в
аквакультуре.
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Сьогодні туризм являється однією з високодохідних галузей господарювання, яка
динамічно та безперервно розвивається та сприяє вирішенню цілого комплексу соціальноекономічних проблем. У багатьох країнах світу саме завдяки туризму створюються нові
робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, виникають передумови для
поліпшення платіжного балансу країни. Таким чином, туризм у сучасній світовій системі
господарювання займає провідні позиції та виступає невід'ємною складовою розвитку
світового ринку.
Туризм - це глобальний комп’ютеризований бізнес, адже у сучасних умовах вже
неможливо забезпечити якісне ведення туристичного бізнесу без впровадження й
застосування інформаційних технологій, які забезпечують: комунікацію, інтеграцію,
передачу великого обсягу інформації, пришвидшення обслуговування, покращення
ефективності діяльності, можливість враховувати потреби кожного індивідуального клієнта,
покращення якості послуг, ефективний зворотній зв’язок.
К. Кучеренко зазначає, що позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку
вітчизняного та міжнародного туристичного потоку привів до трансформування туристичної
галузі з такої, яка орієнтована на обслуговування організованих туристів, – на багатогалузеву
сферу діяльності, що спрямована на задоволення різноманітних потреб мільйонів
індивідуальних туристів [3. с. 32].
В. П. Гаврилов стверджує, що інформаційні технології є однією з найбільш важливих
складових соціально-культурного сервісу і туризму. Ефективність їх застосування багато в
чому визначає продуктивність діяльності у сфері туристичного бізнесу, для якого надійність
і оперативність збирання, оброблення і передавання інформації стають усе більш
актуальними. Успішна робота сучасної туристичної фірми або підприємства соціальнокультурного сервісу неможлива без використання спеціалізованих програмних ресурсів з їх
автоматизації, а також застосування глобальних і локальних комп'ютерних мереж. Тут
центром формування, просування і реалізації туристичного продукту є туристичний офіс,
міра автоматизації якого істотно впливає на якість продукту, його собівартість і визначає
виживання туристичної фірми в ринковому висококонкурентному середовищі [1, с. 3].
С. Мельниченко висвітлює теоретико-методологічні основи та практичний
інструментарій застосування інформаційних технологій у туристичному бізнесі; визначає
роль і місце інформаційних технологій у менеджменті і маркетингу туристичних
підприємств; надає рекомендації щодо модифікації організаційних структур управління
туристичними підприємствами та системи менеджменту, під впливом інформаційних
технологій [5, с. 24].
Так як вплив інформаційних технологій на розвиток туризму величезний, оскільки
прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і
усього туристичного бізнесу в цілому, що в свою чергу прямо впливає на
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конкурентоздатність фірми на сьогоднішньому ринку, то варто глибше розглянути термін
«інформаційні технології» . Інформаційні технології (ІТ) – це процеси, у яких основною
продукцією, що переробляється, є інформація. Маються на увазі всі технології, пов’язані із
створенням, обробкою, зберіганням, використанням, пересиланням та керуванням
інформацією [6, с. 356].
Виходячи з вище зазначеного, інформаційні технології в туризмі – це процеси,
способи і механізми збору, обробки, аналізу, зберігання, розповсюдження і застосування
інформації, що стосується туристичних послуг, туристичного продукту або туристичного
підприємства загалом. ІТ в туризмі дозволяють активізувати і ефективно використовувати
інформаційні ресурси суспільства, які сьогодні є найбільш важливим стратегічним фактором
його розвитку. Активізація, поширення та ефективне використання інформаційних ресурсів
(наукових знань, відкриттів, винаходів, технологій, передового досвіду) дозволяють
одержати істотну економію інших видів ресурсів (сировини, енергії, матеріалів і
устаткування, людських ресурсів, соціального часу). Також, вони дозволяють оптимізувати і
в більшості випадків автоматизувати інформаційні процеси, які займають дуже багато часу в
людському суспільстві.
Застосування сучасних ІТ підвищує безпеку та якість туристичних послуг. Нині в
туризмі використовують глобальні розподільчі системи (Global Distribution System), які
забезпечують швидке і зручне бронювання квитків на транспорт, резервування місць у
готелі, прокат автомобілів, обмін валют, замовлення квитків на спортивні та культурні
заходи і т.д.
Із динамічним розвитком комп’ютерної техніки, можливістю вільного доступу до
мереж, появою і використанням різноманітних новітніх ІТ у різних галузях економіки
набули поширення комп'ютерні системи бронювання. Можливість он-лайн-бронювання
забезпечує туристам економію часу на поїздках до офісу туристичної компанії, а
туристичним підприємствам – на відкритті нових офісів і дистрибуцію. Впровадження
систем бронювання дозволило суттєво скоротити час на обслуговування споживачів,
забезпечити резервування в режимі он-лайн, знизити собівартість послуг, оптимізувати
формування маршруту туристів за ціною, часом польоту й іншими завданнями.
Туристична сфера є інформаційно насиченою, тому для забезпечення якісного рівня її
управління необхідно використовувати сучасні ІТ. У діяльності туристичних підприємств
знайшли широке застосування інформаційні системи менеджменту (ІСМ), які забезпечують
необхідною інформацією для прийняття управлінського рішення. ІСМ включають як
спеціалізовані, так і програмні продукти загального призначення. ІСМ мають такі переваги:
зниження витрат за рахунок оптимізації бізнес-процесів туристичних підприємств;
гарантоване виконання замовлень у необхідному обсязі та в зазначені строки; забезпечення
якості туристичного продукту через якість виробничих і управлінських технологій.
Інтернет як один з видів ІТ забезпечує можливість спілкування і передання інформації
між користувачами (комп’ютерами) по всьому світу. Як відомо, рішення про придбання
туристичного продукту (послуги) здійснюється на основі попередньо отриманої інформації.
Тому особливий інтерес становлять такі форми використання глобальної мережі: прямий
маркетинг; використання системи бронювання, резервування; електронна презентація
підприємства та її туристичного продукту (послуги); можливість використання електронних
міжнародних та міжрегіональних виставок, ярмарок; використання електронних каталогів
туристичного продукту за країнами та напрямками; отримання інформації про країни,
оперативний прогноз погоди в різних країнах світу; отримання оперативної інформації про
тарифи та ціни в готелях, ресторанах; використання мережі для взаєморозрахунків;
самостійне формування туру та придбання туристичної путівки; електронна торгівля;
рекламний канал та інші туристичні послуги.
Нині туристичні підприємства надзвичайно активно використовують у своїй
повсякденній діяльності можливості мережі Інтернет. У туристичному бізнесі до послуг
Інтернету звертаються споживачі (туристи), турагентства, туроператори та постачальники
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послуг. Споживач здійснює в мережі пошук інформації про туристичні фірми, країни, окремі
послуги.
Для туристичного агентства важливим є пошук туроператорів, роздрібних і
корпоративних клієнтів, оперативний зв’язок з туроператорами та постачальниками послуг,
придбання туристичних послуг в Інтернеті, можливість бронювання послуг, отримання
підтвердження і розрахунків вартості туру, отримання оперативної інформації. Туроператор
в Інтернеті отримує необхідний оперативний зв’язок з постачальниками та продавцями
послуг, можливість бронювання та продажу послуг і підтвердження проведення відповідних
операцій. Одним із суб’єктів туристичного ринку є постачальники послуг, які рекламують та
продають свої послуги через Інтернет. Крім того, вони отримують оперативну інформацію,
надійний та ефективний зв’язок, можливість використовувати системи бронювання і
резервування, оперативного пошуку та оплати "гарячих" турів, квитків та інших послуг,
участь в електронних міжнародних та міжрегіональних туристичних виставок та ярмарків.
Отже, за допомогою Інтернету спрощується взаємодія учасників туристичного ринку, але
при цьому змінюється технологія їх взаємодії.
Важливу роль відіграють ІТ у виконанні маркетингових функцій підприємствами
туристичної індустрії, оскільки саме вони спрощують вирішення складних завдань у
динамічному діловому оточенні, яке постійно змінюється. ІТ забезпечують підтримку
маркетингу двома основними способами: шляхом надання інформації, необхідної для
прийняття маркетингових рішень, забезпечення каналами для надання послуг новими
способами.
Удосконалення туристичного продукту на рівні туристичного підприємства полягає в
координації маркетингових зусиль постачальників окремих туристичних послуг, розробленні
програм турів, ціноутворенні. Постачальниками туристичних послуг є підприємства
готельного господарства, транспортні та страхові компанії, екскурсійні бюро, заклади
харчування та ін [4, с. 132].
Таким чином, розробка програми туру – це складний процес, а без використання
сучасних ІТ ще і довготривалий. Вирішення цих проблем стало можливим завдяки
інформаційно-пошуковим системам, призначених як для туристів, так і професіоналів
туристичного бізнесу.
Отже, туристична галузь є однією із найбільш активних споживачів сучасних ІТ, що у
значній мірі обумовлено певними критеріями туристичного продукту чи послуги та
інформації про нього. ІТ відіграють винятково важливу роль у забезпеченні інформаційної
взаємодії між учасниками туристичного бізнесу, а також у системах підготовки та
поширення масової інформації. Ці засоби швидко асимілюються культурою суспільства, так
як вони не тільки створюють великі зручності, але знімають багато виробничих, соціальних і
побутових проблеми, що викликаються процесами глобалізації та інтеграції світового
співтовариства, розширенням внутрішніх і міжнародних економічних і культурних зв’язків,
міграцією населення і його все більш динамічним переміщенням по планеті [2].
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Сучасний етап розвитку України характеризується розвитком ринкової економіки,
ринкових відносин, активним формуванням інфраструктури ринку. У складі цієї
інфраструктури одне з основних місць належить біржам: товарним, фондовим, валютним та
іншим. Найбільше поширення одержали фондові біржі, що являють собою спеціальні
органи, головними функціями яких є організація торгів, контроль і регулювання обороту
цінних паперів і руху майна [1, с. 56]. Також фондові біржі є полем діяльності
технологічного фінансового підприємництва [2, c. 3]. Отже, актуальність дослідження
розвитку біржової діяльності в Україні пов’язана з особливістю стрімкого розвитку даної
сфери як складової сфери економіки, високою його ризикованістю і, водночас,
прибутковістю, пов’язаною з задоволенням економічних потреб населення та поповнення
державного бюджету.
Сьогодні діяльність фондових бірж характеризується активізацією торгівлі та чітко
вираженою тенденцією до зростання зацікавленості учасників ринку до біржового
обслуговування при укладенні договорів купівлі-продажу біржової продукції. Незважаючи
на те, що в Україні прийнято низку нормативних актів, покликаних урегулювати відносини в
сфері реалізації біржової продукції через біржовий ринок, проблеми правового регулювання
діяльності товарних бірж всебічно не проаналізовані, цілий ряд питань залишаються
нерозкритими чи спірними. В аспекті вдосконалення ефективності функціонування всієї
біржової системи слід зауважити на необхідності вдосконалення основного нормативноправового акту в цій сфері, а саме Закону України «Про товарну біржу».
На жаль, рівень правового регулювання, представлений у даному законі, не відповідає
реаліям сьогодення. І, навіть, якщо враховувати факт неодноразового внесення змін до
даного акту, в будь-якому разі наявність концептуальних недоліків, що йому притаманні, не
дозволяє констатувати про належне регулювання даних суспільних відносин.
Перше, що привертає увагу – це значна кількість норм бланкетного характеру. Друге,
у багатьох статтях містяться норми, які посилаються на інший правовий акт чи певний
правовий механізм врегулювання відносин.
Окреме питання постає при визначенні організаційно-правової форми, в якій може
створюватися фондова біржа, адже від цього багато в чому залежить ефективність її
утворення, функціонування, управління, адміністративно-правового регулювання,
відповідальності, а також ліквідації. Положення ст. 278 ГК України вказують, що фондова
біржа є господарською організацією. Більш детального регулювання в Кодексі не
встановлено. Отже, можна зробити висновок, що створення біржі можливо у будь-якій
формі, передбаченій законом. Саме тому постає проблема щодо більш чіткого визначення
організаційно-правової форми, в якій має існувати фондова біржа для здійснення
максимально ефективного впливу на розвиток відносин суб’єктів господарювання, а також
для забезпечення відсутності зловживань з боку її учасників.
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Аналіз норм ЦК України та ГК України дозволяє зробити висновок, що близькою для
фондової біржі є форма непідприємницького товариства. Відповідно до статей 83, 85 ЦК
України, непідприємницьким товариством є організація, створена шляхом об’єднання осіб,
які мають право участі у цьому товаристві, та яка не має на меті одержання прибутку для
його наступного розподілу між учасниками. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про фондову
біржу», вона не займається комерційним посередництвом та не має на меті одержання
прибутку. Cлід зазначити, що лише чітке законодавче встановлення організаційно-правової
форми, в якій повинна функціонувати фондова біржа, допоможе врегулювати значну
кількість спорів та неузгодженостей, що виникають у процесі функціонування цього
біржового інституту.
Отже, сьогодні можливості бірж щодо оздоровлення економіки країни в повній мірі не
використовуються.
На нашу думку, становленню в Україні цивілізованого організованого ринку товарів і
капіталів сприятиме здійснення таких заходів:
1. Внесення істотних змін у взаємовідносини біржових структур з державою для
встановлення розумної і виваженої регламентації з боку держави поряд із здійсненням
товарними біржами саморегулювання своєї діяльності. Доцільно рекомендувати
кваліфікованих біржових експертів для участі в роботі комісій Верховної Ради, а також
структур Кабінету Міністрів України з метою створення дієвого законодавства. Можна
створити спеціальну Комісію з товарних бірж, у коло обов'язків якої могли б входити:
 видача дозволу /ліцензій/ на здійснення біржової діяльності;
 визначення процедури реєстрації біржових брокерських структур;
 відпрацювання механізму захисту інтересів клієнтів;
 встановлення умов здійснення ф'ючерсної торгівлі;
 введення санкцій за неправдиву ринкову інформацію;
 підготування змін і доповнення до Закону України «Про товарну біржу»;
 здійснення заходів по втіленню положень нового Закону у практику біржової
діяльності.
2. Часткові зміни Статуту бірж, що передбачає їх перетворення на інформаційнометодичні центри, здатні робити детальний аналіз економічної інформації.
3. Перетворення бірж з пасивних спостерігачів, які констатують стан товарного ринку,
на центри ціноутворення, які враховують співвідношення між попитом і пропозицією на
ринку. Для цього є певні передумови, оскільки біржі – це найбільш доступний, відкритий для
державного і суспільного контролю, випробуваний світовою практикою механізм, який дає
можливість:
 формувати об'єктивні ринкові ціни, не допускати маніпулювання цінами;
 забезпечити гласність укладення біржових угод;
 створити механізм економічного стимулювання випуску продукції високої якості.
4. Підвищення ролі товарних бірж при співпраці з місцевими органами державної
влади у формуванні регіональних ринків сировинних товарів.
5. Налагодження і раціональне використання міжбіржових каналів зв'язку з країнами
близького і далекого зарубіжжя, що стане надійним джерелом достовірної економічної
інформації і забезпечить вихід України на світовий біржовий простір.
6. Подолання загальної фінансової кризи, стабілізація грошово-кредитної системи, що
теж є однією з найважливіших передумов діяльності товарних бірж. Тільки в умовах
фінансової стабільності, налагодженого процесу виробництва матеріальних благ товарні
біржі можуть повністю виконувати свої функції.
7. Наявність розвинутої ринкової інфраструктури, в тому числі інститутів товарного і
фондового ринку, – це необхідна умова для функціонування бірж.
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Господарська діяльність людини, за останні сторіччя в умовах стрімкого розвитку
урбанізаційних процесів, стала важливим фактором ґрунтоутворення, що супроводжується
техногенною трансформацією та деградацією природних систем та формуванням особливого
урботехногенного середовища [1, 2]. Особливо значних змін набувають ґрунти. Порушується
їх структура, змінюється вміст гумусу, накопичуються різні забруднювачі [3]. Такі явища
призводять до порушення природних процесів ґрунтоутворення, негативно позначаються на
складі і життєдіяльності ґрунтових організмів та рослинному покриві. Для оцінки якісного
стану ґрунтів використовують різні методи у тому числі й методи біоіндикації та
біотестування [4]. Дані методи відрізняються високою ефективністю, не вимагають великих
витрат і дають можливість характеризувати стан середовища за тривалий проміжок часу. За
визначенням деяких авторів, біотестування дозволяє встановити токсичність середовища за
допомогою «тест-об’єктів, які сигналізують про небезпеку незалежно від того, які речовини і
в якому сполученні призводять до змін життєво важливих функцій у тест-об’єктів» [5].
Генічеськ – місто у південно-східній частині Херсонської області яке є відомим
лікувально-оздоровчим центром. У місті функціонують підприємства з переробки
сільськогосподарської продукції та господарсько-побутового призначення. Ґрунти у межах
міста зазнають різнопланового антропогенного впливу [6], пов’язаного як із діяльністю
підприємств міста так і роботою транспорту. З метою оцінки якісного стану ґрунтів було
відібрано зразки ґрунту із 10 точок у різних частинах міста. Глибина шару ґрунту при відборі
складала – 15 см, маса кожної проби дорівнювала приблизно 300-400 г. Фітотест оцінка
екологічного стану ґрунтів м. Генічеська здійснювалась методом ростового тесту [7]. У
якості тест-культур були використані редис (Raphanus sativus L. var. Radicula) сорт «Sora»,
крес-салат (Lepidium sativum L.) сорт «Ажур», пшениця м'яка або звичайна (Triticum aestivum
L.). Для пророщування насіння використовували чашки Петрі. На дно розміщували аркуш
фільтрувального паперу, 30 насінин певної тест рослини і досліджуваний ґрунт. Експеримент
проводили у трикратній повторюваності. Поливали культури дистильованою водою [8].
Також окремо, насіння було висаджено у контрольний зразок ґрунтової суміші
(«Універсальна» ТУ 24.1-20487748-003:2011). Пророщування проводилося при кімнатній
температурі, на протязі 12 діб. Для визначення фітотоксичного ефекту визначали кількість
пророслих рослин, довжину надземної частини сходів, біомасу (вологу) рослин. На основі
отриманих даних після їх статистичного опрацювання були розраховані значення
фітотоксичного ефекту [9]. За рівнем пригнічення ростових процесів (фітотоксичним
ефектом) досліджувані зразки ґрунту відрізнялись і за шкалою рівнів токсичності були
віднесені до наступних класів: «середній; рівень пригнічення ростових процесів 20,1-40,0 %»
– Парк Афганської Слави; «вище за середній; рівень пригнічення ростових процесів 40,1-60,0
%» – дитячий майданчик жилої забудови мікрорайону Північний, Парк ім. Т. Г. Шевченко,
ОАО «Генічеський хлібозавод»; «високий; рівень пригнічення ростових процесів 60,1-80,0
%» – фабрика ТОВ «Агрофірма імені Шевченко», Залізничний вокзал Генічеськ, АЗС «Shell»
(біля виїзду з міста), Генічеський автопарк, Автостанція № 1; «максимальний; рівень
пригнічення ростових процесів 80,1-100,0 %» – Електрична підстанція (в’їзд до міста).
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Таким чином, результати фітототест оцінки свідчать, що на якість ґрунтового покриву
Генічеська найбільший вплив мають викиди автомобільного транспорту.
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Пандемія COVID-19 стала одним із головних чинників впливу на життєдіяльність
української економіки. Так звана «коронокриза» не оминула і вітчизняний ринок праці.
Карантинні обмеження протягом 2020 року призвели до фактичного скорочення зайнятості
населення та зростання рівня безробіття. Досить часто можна було спостерігати ситуацію,
коли компанії відправляли працівників у відпустки за власний рахунок або взагалі
скорочували кількість працівників з метою економії витрат.
Метою дослідження є аналіз основних проблем українського ринку праці,
спричинених COVID-19, та визначення можливих напрямків стабілізації ситуації під час та
після пандемії.
За даними Державної служби зайнятості України, кількість безробітного населення (за
методологією МОП) у віці 15-70 років у середньому за І півріччя 2021 року становила 1,7
млн осіб (у І півріччі 2020 року - 1,6 млн осіб). Рівень безробіття населення (за методологією
МОП) становив 9,9% робочої сили (у І півріччі 2020 року – 9,2%) [5]. Для порівняння рівень
безробіття у І півріччі 2019 року склав 8,4% [4]. Тобто, рівень безробіття за досліджуваний
період характеризується постійною тенденцією зростання.
Ринок праці в кризовий 2020 рік упав на третину. Як свідчать дані сайту пошуку
роботи work.ua, у середньому кожен місяць в Україні всього відкритими були майже 45,7 тис
вакансій. У 2019 році цей показник становив майже 62,8 тис пропозицій [7].
Ще у серпні 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України оприлюднило Консенсус-Прогноз щодо впливу COVID-19 на
економіку і суспільство. Відповідно до цього Прогнозу, Україна демонструватиме більш
глибоке падіння, ніж світова економіка. Характер відновлення буде залежати від вже
існуючих карантинних заходів в Україні, а також посилених в умовах «адаптивного
карантину», що матиме негативний вплив на економіку країни, в результаті чого відновлення
буде повільним. Безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та
суттєвими структурними змінами. Рівень безробіття по року буде – 9,6% [6].
Перше півріччя 2021 року вже показало перевищення і так досить песимістичного
прогнозного показника рівня безробіття. Крім того, необхідно розуміти, що показник
офіційно зареєстрованого безробіття не відображає у повній мірі реальної картини ринку
праці. Несприятлива економічна ситуація у зарубіжних країнах, тимчасове закриття кордонів
збільшили потік українських заробітчан додому, одночасно сприяючи втраті ними значної
частини доходів, зростанню рівня безробіття, поширенню неформальної зайнятості, а також
збільшенню конкуренції між працівниками на вітчизняному ринку праці.
Згідно даних INFO SAPINENS, карантин негативно вплинув на фінанси українців.
Так, 69% наших співвітчизників відчули погіршення фінансового становища; 40% українців
планували пережити карантин без значних фінансових втрат; 38% людей гостро відчули
негативні наслідки спалаху коронавірусу, дохід їхніх родин зменшився; 16% громадян –
взагалі позбулися доходу, а 14% осіб втратили роботу [2].
Цікавими є дослідження Європейської Бізнес Асоціації щодо основних тенденцій на
ринку праці України в 2021 році [1]. Моніторинг ринку праці здійснювався у двох ракурсах:
з точки зору тенденцій і очікувань роботодавців та з точки зору проблем і очікувань шукачів
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роботи. Більшість роботодавців охарактеризували 2021 рік як сповнений випробувань та
непередбачуваний. Попри це, 45% компаній зазначили, що подолали складнощі, які були
викликані подіями 2020-2021 років, ще 15% заявили про стабільність своєї роботи [1].
Серед позитивних наслідків пандемії COVID-19 і запровадження карантинних
обмежень варто виокремити збільшення кількості вакансій на віддалену роботу, зокрема на
регіональних ринках праці. Це може стати суттєвим імпульсом для поглиблення
діджиталізації і взагалі покращення ситуації на ринку праці. Також позитивною тенденцією є
те, що 43% компаній фокусуються на підвищенні продуктивності та результативності
співробітників на дистанційці, причому 26% приділяють особливу увагу онлайн-навчанню та
перепрофілюванню (re-skilling) співробітників[1].
Проте, у цілому ситуація на ринку праці України залишається стратегічно
непрогнозованою. Якщо весна-літо 2021 року характеризувалися певною стабілізацією і
зменшенням розриву між попитом і пропонуванням, то погіршення епідситуації восени 2021
року спричинило нові коливання. Найбільше постраждали малі і середні підприємці,
самозайняті громадяни, працівники сфери обслуговування, туризму тощо.
Пандемія COVID-19 поза сумнівом спричинила суттєву зміну структури вітчизняного
ринку праці. У найближчому майбутньому ми спостерігатимемо бум попиту на абсолютно
нові або раніше не затребувані професії. Зокрема, прогнозуємо подальше зростання попиту
на програмістів, антикризових менеджерів, операторів call-центру, доглядальниць тощо. На
думку окремих дослідників [3], як реакція на «коронакризу» на ринку праці стануть
популярними такі професії, як
експерт з HR-трансформації, експерт із цифрової
трансформації, експерт з BigData, організатор VR/AR-трансляцій, персональний ITконсультант.
Для подолання кризи вітчизняного ринку праці та забезпечення його стабілізації під
час та після пандемії необхідним є застосування комплексних інструментів державного
регулювання як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, а також готовність до
змін, гнучкість, здатність працювати у нових умовах як роботодавців, так і найманих
працівників. Зокрема, серед активних заходів з боку держави варто виділити: стимулювання
розвитку вітчизняного малого і середнього підприємництва, створення «домашнього
бізнесу» шляхом надання пільг по оподаткуванню; законодавче врегулювання можливостей
отримання населенням офіційних основних і додаткових доходів на онлайн-платформах,
забезпечення соціальної захищеності дистанційного працівника; організація регіональними
Центрами зайнятості перекваліфікації працівників для забезпечення ними потреб
роботодавців у разі цифровізації робочих місць; здійснення активної інформаційнопросвітницької політики щодо використання дистанційної та безконтактної форм роботи у
тих галузях, де це можливо; забезпечення належного рівня розвитку технологій по всій
території країни. Серед пасивних заходів з боку держави доцільно звернути увагу на
подолання соціального розриву та соціальну підтримку категорій населення, найбільш
вразливих до пандемії COVID-19. Як правило, іммігранти, працівники з нижчим рівнем
освіти, молоді люди, жінки з малими дітьми, сільські жителі задіяні у тих професіях, які
важко виконувати вдома.
Місцеві органи законодавчої та виконавчої влади, регіональні Центри зайнятості
мають виступати ключовими суб’єктами реалізації державної політики щодо подолання
негативних наслідків коронакризи. Саме вони повинні забезпечити постійний якісний
моніторинг регіональних ринків праці, безперешкодний доступ населення до послуг
перекваліфікації, а також забезпечення адресного розвитку цифрових технологій, у тому
числі й особливо у сільських місцевостях.
Що стосується компаній, то основне їхнє завдання полягає у зосередженні зусиль на
налагодженні ефективної роботи у нових умовах, а не на поверненні до колишнього звичного
режиму роботи. Тут слід зосередитись на двох аспектах: 1) доступ самої компанії і її
працівників до сучасних цифрових технологій; 2) побудова системи ефективної взаємодії
працівників з технологіями та забезпечення мотивації у нових реаліях. Наприклад,

78

дистанційна робота дає можливість працівникові самостійно вибирати час роботи, коли його
діяльність є максимально продуктивною, при нормованому робочому часі в офісі ця перевага
відсутня.
Нарешті, самі працівники мають бути готові змінюватися і підлаштовуватися до
нових умов, освоювати цифрові технології, займатися перекваліфікацією у разі потреби, і
найголовніше – навчитися сприймати коронакризу як появу нових можливостей, зокрема
щодо працевлаштування, не обмеженого регіональними чи державними кордонами.
Одним із можливих інструментів урегулювання ситуації на ринку праці, зокрема на
регіональному рівні, є формування загальної стратегії між Центрами зайнятості,
роботодавцями, закладами освіти і пошукачами роботи. Це дало б можливість хоча б
частково уникати дисбалансу на ринку праці ще на стадії здобуття освіти.
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Сучасний етап економічних реформ у державі обумовлює необхідність у формуванні
свідомого підростаючого покоління. Економічне виховання учнів є одним з інструментів,
завдяки якому можемо сформувати економічну культуру сучасної молоді. Економічна
свідомість є частиною економічної культури. Вона передбачає знання основних законів
розвитку ринкової економіки, підвищення ефективності та перебудову структури
виробництва, вдосконалення виробничих відносин, системи управління та методів
господарювання. Економічне мислення є складовою здатності до осмислення явищ
економічного життя з урахуванням досягнень науки і техніки – економічна свідомість. Таке
мислення сприяє розв’язуванню конкретних практичних завдань [1].

Рис. 1. Складові економічного виховання учнів
Економічна культура передбачає формування у школярів певних моральних та
ділових якостей, необхідних для їх майбутньої трудової діяльності (див. рис. 2).
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Рис 2. Складові економічної культури учнів
Наскрізна лінія «Підприємливість та фінансова грамотність», що втілюється на уроках
математики у закладах загальної середньої освіти сьогодні, включає в себе економічну та
підприємницьку діяльність та вона є складовою економічних знань учня. Ця наскрізна лінія
націлена на роз’яснення учням практичних аспектів фінансових питань: заощадження,
інвестиції, запозичення, страхування, кредитування та ґрунтується на розв’язуванні
практичних завдань. Така соціально значуща тема реалізується в процесі роботи над
відсотковими обчисленнями, рівняннями та функціями [2].
У 1-4 класах діти отримують початкові уявлення про навколишнє економічне
середовище. Формується первинна економічна культура та грамотність [3]. Зокрема на
уроках математики за допомогою розв’язання задач на фінансову тему вже формується ті
економічні поняття, з якими діти стикаються у повсякденному житті.
Далі, у 5-6 класі, учні на уроках математики за допомогою вправ та розв’язанню задач
послідовно розширюють свій кругозір для подальшого вивчення економічних понять: доходи
і витрати сім’ї, задачі, пов’язані з професіями; задачі на відсотки (банки, підприємства),
розпоряджаються кредитами та депозитами в простих ситуаціях. У 8-9 класі знайомляться з
податками та принципами роботи податкової системи, принципами роботи інвестиційної
діяльності [4].
Подальше поглиблення економічних знань учнів відбувається у старшій школі,
навчальних закладах передвищої та вищої освіти. Економічна самоосвіта сьогодні є
необхідною складовою сучасної, освіченої, успішної людини.
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Поняття системи лінійних рівнянь належить до фундаментальних понять математики,
лінійної алгебри зокрема. Глибоке їх вивчення реалізується у курсі вищої математики
закладів передвищої та вищої освіти.
Системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими ґрунтовно вивчаються учнями у
шкільному курсі алгебри. Учні засвоюють основні поняття теми і три способи розв’язування
таких систем: підстановки, додавання (обидва способи можна назвати також алгебраїчними
або аналітичними способами), графічний. Зауважимо, що графічний спосіб краще
застосовувати для встановлення кількості розв’язків системи лінійних рівнянь; для
знаходження розв’язків таких систем краще використовувати один з аналітичних способів.
Необхідність вивчення такого математичного об’єкту обґрунтовується потребою у
розв’язуванні великого кола задач прикладного характеру.
Слід відмітити, що системи лінійних рівнянь з більшою кількістю невідомих, рівнянь
не є обов’язковими для вивчення у школі. Не використовуються також терміни «сумісні
системи лінійних рівнянь», «несумісні системи лінійних рівнянь», «однорідні, неоднорідні
системи лінійних рівнянь», розглядаються лише кількість можливих розв’язків систем двох
лінійних рівнянь з двома невідомими.
Для урізноманітнення цієї теми або під час поглибленого її вивчення можна
запропонувати учням ще один цікавий спосіб розв’язування систем лінійних рівнянь,
основою якого є поняття визначника другого порядку, - формули Крамера [1, c. 35].
Зауважимо, що означення визначника можна не надавати учням. Можемо
обмежитись, наприклад, тим, що при розв’язуванні систем будемо використовувати
допоміжну квадратну таблицю, взяту у вертикальні дужки, значення якої будемо знаходити
за певним правилом: різниця добутків елементів, що утворюють головну і побічну діагоналі
[2]. Для учнів діагоналі такої таблиці показати графічно, що значно спрощує розуміння
обчислення значення цього об’єкту
𝑎 𝑏1
| 1
| = 𝑎1 ∙ 𝑏2 − 𝑏1 ∙ 𝑎2 .
𝑎2 𝑏2
Як обґрунтувати необхідність використання такого об’єкту? Можна для цього
застосувати вже засвоєний учнями раніше метод підстановки.
Розглянемо систему двох лінійних рівнянь з двома невідомими у загальному вигляді
𝑎 𝑥+𝑏1 𝑦 = 𝑐1
(𝑏1 ≠ 0),
{ 1
𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 = 𝑐2
Знайдемо її розв’язки. З першого рівняння виразимо
𝑦 через 𝑥 та підставимо
знайдений вираз у друге рівняння. Після перетворень отримаємо, що

82
𝑏 𝑐 −𝑏 𝑐

𝑎 𝑐 −𝑎 𝑐

𝑥 = 𝑎 2𝑏1 −𝑎1 𝑏2 , 𝑦 = 𝑎 1𝑏2 −𝑎2 𝑏1 .
1 2

2 1

1 2

2 1

Звертаємо увагу, що знаменники однакові, їх можна перевизначити як значення
квадратної таблиці чисел (для зручного подальшого повторного його обчислення).
Аналогічні квадратні таблиці можна використовувати для чисельників обох виразів та
вказати, як вони утворюються: шляхом заміни першого або другого стовпчиків на стовпчик
вільних членів відповідно.
Отримаємо,
𝑎1 𝑐1
с1 𝑏1
|𝑎 𝑐 |
|
|
𝑎
𝑐
−𝑎
𝑐
1 2
2 1
𝑏2 𝑐1 − 𝑏1 𝑐2
с 𝑏2
𝑦=
= 2 2.
𝑥=
= 2
,
𝑎 𝑏1
𝑎
𝑏
−
𝑎
𝑏
𝑎 𝑏1
1 2
2 1
𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1
| 1
|
| 1
|
𝑎2 𝑏2
𝑎2 𝑏2
Зрозуміло, що цей метод розв’язку систем двох лінійних рівнянь з двома невідомими
можна застосовувати лише тоді, коли значення основного визначника системи лінійних
рівнянь (основна таблиця у запропонованій термінології) відмінне від нуля – тобто система
лінійних рівнянь є невиродженою. Також відмітимо, що такий спосіб розв’язування можна
використовувати ще й для систем трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими, однак
значення таких таблиць обчислюється зовсім за іншим правилом [3, c. 37].
Цікаво, що метод розв’язування за Крамером можна використовувати у подальшому
для дослідження систем з параметрами «два на два», «три на три». З ним також доцільно
ознайомити учнів. При застосуванні цього способу дослідження систем з параметром
розглядається також варіант, коли основний визначник системи дорівнює нулю: у цьому
випадку система може бути невизначеною або несумісною.
Список літератури:
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Гайдей та ін.]. – Київ: ТВіМС, 2011. – 224 с.
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН У ВИРОБНИЦТВІ
ДЕРЕВИННИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Бринь О.І.
к.т.н., старший викладач, chupylo_olesya@ukr.net
Національний лісотехнічний університет України
Постановка проблеми. Деревинні композиційні матеріали (ДКМ) є одними із
найбільш поширених матеріалів для потреб меблевої промисловості, будівництва, авіа-,
судно- та вагонобудування, незважаючи на велику кількість нових синтетичних замінників.
Вони володіють високою механічною міцністю. теплоізоляційними властивостями, легко
обробляються, добре втримують фурнітуру та металеві кріплення.
Сировиною для виготовлення ДКМ є деревина. Залежно від виду матеріалу,
використовується певний тип та сорт сировини. За 2020 рік підприємствами від усіх видів
рубок заготовлено 15204,6 тис. куб. м деревини. Деревообробними підрозділами галузі
перероблено близько 2025 тис. куб. м деревини [1]. Зважаючи на щорічне збільшення потреб
у деревній сировині та малолісистість території України, постало питання про розширення
сировинної бази.
З іншого боку в Україні інтенсивно працює і розвивається текстильна промисловість.
Незважаючи на існування різноманітних способів використання текстильних відходів,
значна їх частина не знаходить широкого практичного застосування. Так, на швейних
підприємствах, залежно від обсягів виробництва щорічно утворюється 12000 – 16000 кг
текстильних відходів. Частина відходів, які не переробляються підприємством, реалізується
як ганчір’я. Однак, це стосується матеріалів з натуральних, найчастіше целюлозовмісних
волокон. Більша частина текстильних відходів викидається, що вимагає додаткових
матеріальних затрат на вивіз сміття.
Крім того, текстиль є складовою частиною твердих побутових відходів, що становить
5,4 % їх загальної кількості. Такі відходи не відсортовуються і надходять на сміттєзвалища,
що негативно впливає на екологічну ситуацію.
Загалом кількість текстильних відходів становить близько 18,8 тис.т у рік (з них 0,6
тис.т спалюється, 1,1 тис.т утилізується) [2].
Виходячи з цього, виникло питання про можливе часткове розв’язання висвітлених
проблем. А саме, можливість виготовлення ДКМ із частковою заміною деревинної сировини
на текстильні волокна, що відповідає Національній стратегії управління відходами в Україні
до 2030 року, яка передбачає перехід від видалення відходів на звалища та полігони до
системи комплексного поводження з ними [3]. Здійснення максимально повної переробки
відходів виробництва і споживання у корисні для суспільства матеріали і вироби є основною
метою науково-технічного розвитку. Це допоможе уникнути негативного впливу відходів на
навколишнє середовище і зекономити первинну сировину (деревину) досягнувши
максимального економічного ефекту.
Метою дослідження є заміна частини деревини на текстильні волокна у виробництві
стружкових плит.
Матеріали та методики:
Зразки стружкових плит виготовлялися шляхом плоского пресування розміром
300х300 16 мм. Для виготовлення плит використовували стружку вологістю 2% та клей на
основі карбамідоформальдегідної смоли. У дослідженнях використовувалися бавовняні
текстильні відходи.
Підготовка текстильних волокон відбувалась таким чином. Спочатку текстильні
відходи розрізали на шматки приблизно 10 х 10 мм. Далі їх поміщали в молоткову дробарку
для розволочення на окремі волокна.
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Заміна деревинної стружки на текстильне волокно (в кількості 10%) здійснювалася в
різних шарах стружкової плити: зовнішньому (1 тип), внутрішньому (2 тип), зовнішньому і
внутрішньому одночасно (3 тип).
Виготовляли тришарову плиту за режимом: тиск 2,5 МПа; температура 190 оС; час
пресування 5 хв. (додатково 1 хв. на спускання тиску).
Одержані плити розпилювали на зразки для визначення фізичних властивостей
(водопоглинання, набрякання за товщиною) та механічних властивостей (межа міцності та
модуль пружності під час згинання) стружкових плит.
Підготовка та випробування зразків здійснювалася відповідно до ДСТУ EN 326:1993 і
ДСТУ EN 310:2003 визначення фізико-механічних властивостей СП.
Результати досліджень. результати фізико-механічних показників одержаних зразків
стружкових плит зображено в таблиці.
Фізико-механічні показники стружкових плит
Шар, у якому
Набрякання Модуль
Межа
здійснювалась
Щільність Водопоглинання
за
пружності міцності
Тип заміна деревини на
(кг/см3)
(%)
товщиною
на згин
на згин
текстильне
(%)
(МПа)
(МПа)
волокно
1
Зовнішній
685
91
47
840
6,61
2
Внутрішній
680
102
33
796
6,33
3
Зовнішній і
651
102
51
474
4,58
внутрішній
4
Контроль
683
82
36
1120
8,0
Заміна 10 % деревинної стружки на текстильні волокна у внутрішньому та
зовнішньому шарах (1 та 2 тип) не впливає на щільність одержаних плит. Меншу щільність
(651 кг/см3) у 3 типі можна пояснити збільшеною кількістю волокон у загальній структурі
плити (сумарно частка волокон у плиті 3 типу становить 20 %) порівняно із 1 та 2 типом.
Деревина, як пориста структура, в процесі пресування за однакових умов ущільнюється
більше у порівнянні із волокном. Оскільки у зразках 3 типу частка волокна є більшою, то
відповідно і щільність буде меншою у порівнянні із зразками 1 та 2 типів. Водопоглинання
плит із вмістом волокон є більшим у всіх типах плит із вмістом текстилю. Заміна деревинної
стружки на текстильні волокна негативно впливає на механічні властивості (модуль
пружності на згин та межу міцності на згин. Додавання волокон збільшує питому поверхню,
на яку необхідно нанести клей. Крім того, волокно бавовни адсорбує клей. Цими чинниками
можна пояснити недостатнє склеювання деревинних частинок і волокон текстилю між собою
у структурі плити і як наслідок незадовільні показники міцності.
Висновок: Проведені експериментальні дослідження показують, що заміна
деревинної стружки на текстильні волокна у кількості 10 % у виробництві стружкових плит
негативно впливає на фізико-механічні показники. У подальших дослідженнях варто
зосередити увагу на заміні деревинних частинок у зовнішньому шарі. Однак, варто було б
дослідити заміну меншої частки деревинної стружки, а також спробувати корегувати
режимні параметри пресування.
Список літератури:
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИДОВОГО СКЛАДУ ІХТІОФАУНИ р. САМАРА
НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА ПОТРЕБУ У
РИБНІЙ ПРОДУКЦІЇ
Булейко А.А.
Мамрак В.Д.
ДДАЕУ
З давніх-давен розселення людей було пов’язане з різноманітними водоймами, а саме
струмками, річками, озерами, прибережжям морів. Забезпечення наших предків цінною їжею
допомагало вижити у скрутні і голодні часи. І сьогодні значення для людства водних
біоресурсів, а саме риби важко переоцінити.
Для успішного вирішення екологічних проблем рік (р. Самара Новомосковського
району) є дослідження іхтіофауни сучасного стану.
Ріка Самара відноситься до лівобережної притоки першого порядку р. Дніпро [5].
Вона протікає по території 3-х областей: Донецької, Харківської та Дніпропетровської.
Площа басейну р. Самара складає 6500 км2 , довжина – 311 км. Заплава двостороння,
переважна ширина 3 — 4 км (максимальна 6 км). Використовується для водопостачання і
зрошення. Споруджено чимало ставків (у верхній течії).
Актуальністю сьогодення є вивчення видового складу іхтіофауни р. Самара
Новомосковського району, що зумовлює вирішення екологічних та економічних інтересів
нашої держави.
Дослідження видового складу іхтіофауни р. Самара Новомосковського району
проводилися на ділянках ріки розташованих в межах м. Новомосковськ та сел Піщанка,
Орлівщина і Новоселівка. Дослідження та відбір проб отриманого матеріалу проводилися
згідно з іхтіологічними методиками [1;2]. Систематика риб наведення з урахуванням
останніх таксономічних змін [3;4].
Видовий склад іхтіофауни риб р. Самара Новомосковського району складає:
Таблиця 1
Систематична
належність

Латинська назва

Українська назва

1

2

3

Група
Клас
Підклас
I. Ряд
1. Родина
1. Рід
1. Вид
2. Рід
2 . Вид
3. Рід
3. Вид
4. Рід
4. Вид

PISCES
OSTEICHTHYES
ACTINOPTERYGII
CYPRINIFORMES
CYPRINIDAE Bonaparte, 1832
Carassius Jarocki, 1822
Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)
Cyprinus Linnaeus, 1758
Cyprinus сapriо Linnaeus, 1758
Scardinius Bonaparte, 1837
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus,
1758)
Abramis Cuvier, 1816
Abramis brama (Linnaeus, 1758)

РИБИ
КІСТКОВІ РИБИ
ПРОМЕНЕПЕРІ
КОРОПОПОДІБНІ
КОРОПОВІ
Карасі
Карась сріблястий
Коропи
Короп (сазан)
Краснопірки
Краснопірка
Лящі
Лящ звичайний
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1

2

3

5. Рід
5. Вид

Rutilus Rafinesque, 1820
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Плітки
Плітка звичайна

6. Рід
6. Вид

Alburnus Rafinesque, 1820
Alburnus alburnus alburnus (Linnaeus,
1758)
SILURIFORMES
SILURIDAE Cuvier, 1816
Silurus Linnaeus, 1758
Silurus glanis Linnaeus, 1758
SALMONIFORMES
ESOCOIDEI
ESOCIDAE Cuvier, 1816
Esox Linnaeus, 1758
Esox lucius Linnaeus, 1758
PERCIFORMES
PERCOSIDEI
PERCIDAE Cuvier, 1816
Gymnocephalus Bloch, 1793
Gymnocephalus cernuus
(Linnaeus,1758)
Perca Linnaeus, 1758
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
Stizostedion Rafinesque, 1820
Stizostedion lucioperca (Linnaeus,
1758)
GOBIOIDEI
GOBIIDAE Bonaparte, 1832
Mesogobius Bleeker, 1874
Mesogobius batrachocephalus (Pallas,
1814)
Neogobius Iljin, 1927
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)
Neogobius kessleri (Gunter, 1861)
Neogobius gymnotrachelus (Kessler,
1857)
Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)
Proterorhinus Smitt, 1900
Proterorhinus marmoratus (Pallas,
1814)
CENTRARCHIFORMES
CENTRARCHIDAE Linnaeus 1758
Lepomis
Lepomis gibbosus

Верховодки
Верховодка

II. Ряд
2. Родина
7. Рід
7. Вид
III . Ряд
I. Підряд
3. Родина
8. Рід
8. Вид
IV. Ряд
II. Підряд
4. Родина
9. Рід
9. Вид
10. Рід
10. Вид
11. Рід
11. Вид
III. Підряд
5. Родина
12. Рід
12. Вид
13. Рід
13. Вид
14. Вид
15. Вид
16. Вид
14. Рід
17. Вид
V. Ряд
6. Родина
15. Рід
18. Вид

СОМОПОДІБНІ
СОМОВІ
Соми
Сом звичайний
ЛОСОСЕПОДІБНІ
ЩУКОВИДНІ
ЩУКОВІ
Щуки
Щука
ОКУНЕПОДІБНІ
ОКУНЕВИДНІ
ОКУНЕВІ
Йоржі
Йорж звичайний
Прісноводні окуні
Окунь річковий
Судаки
Судак звичайний
БИЧКОВИДНІ
БИЧКОВІ
Бички-мартовики
Бичок-мартовик (кнут)
Чорноморсько- каспійські бички
Бичок бабка річкова (пісочник)
Бичок-головач (Кеслра)
Бичок-гонець
Бичок-кругляк
Тупоносі бички
Бичок-цуцик
ЦЕНТРАРХОПОДІБНІ
ЦЕНТРАРХОВІ
Сонячний окунь
Сонячний окунь звичайний(царьок)

На основі отриманих даних матеріалів дослідження дозволяють бачити актуальну
ситуацію на теперішній час.
Рибні ресурси є найголовнішим багатством наших водойм, потреба у рибній продукції
не зменшується з роками. На тлі таких глобальних викликів, як надмірний вилов річкових
біоресурсів потрібно розвивати сучасну аквакультуру задля раціонального використання
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ресурсів та заощадливого вирощування і ефективного збереження іхтіофауни р. Самара
Новомосковського району для розвитку економіки нашої держави.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ
Васильєва Валентина Георгіївна
к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
Бухгалтерський облік є частиною інфраструктури ринкового середовища, оскільки він
є інформаційною системою фінансово-господарської діяльності підприємства, організації чи
установи та уряду. Отже, бухгалтерський облік з однієї сторони є одночасно інструментом
державного регулювання, а з іншої – його об’єктом. Через регламентацію методологічних
основ бухгалтерського обліку і фінансової звітності всіх суб’єктів господарювання держава
встановлює змістовні аспекти інформаційної інфраструктури національної економіки» [1].
Проблема розвитку бухгалтерського обліку постійно знаходиться в центрі уваги
багатьох науковців, серед яких слід відзначити Голова С. Ф., Кузьмінського Ю.А.,
Пархоменка В.М., Швеця В.Г. та інших. Кожен з них має свою особисту точку зору на
перспективу розвитку напрямів регламентації та реформування бухгалтерського обліку.
Головною проблемою є інститути регулювання. Згідно Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність» в державі немає чіткого визначення суб’єкта, за яким визначена
відповідальність за стан бухгалтерського обліку. Збирає та обробляє фінансову звітність
Державна служба статистики України, визначає методологію бухгалтерського обліку і
звітності – Міністерство фінансів України. Міністерство фінансів України здійснює
державне регулювання бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної звітності та аудиту в
Україні, розробляє стратегію розвитку національної системи бухгалтерського обліку,
визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і
бюджетної звітності, обов’язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційноправової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), здійснює адаптацію
законодавства з питань бухгалтерського обліку та аудиту в Україні до законодавства ЄС.
Пріоритетними завданнями Міністерства фінансів України за цим напрямом є розробка та
удосконалення нормативно-правових актів у сферах бухгалтерського обліку та аудиту, з
урахуванням вимог актів законодавства ЄС у відповідних сферах, міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для
державного сектору (МСБОДС) [7].
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування
фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження
оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну здійснює
керівник підприємства [3]. Підприємство самостійно на основі національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського
обліку визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом
(посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства, а
також зміни до неї. У розпорядчому документі про облікову політику наводяться принципи,
методи і процедури, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського
обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими
актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а також попередні
оцінки, які використовуються підприємством з метою розподілу витрат між відповідними
звітними періодами [4]. Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб
управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових
субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів)
субрахунків Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції
рахунків встановлюється підприємством, виходячи з норм національних положень
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(стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського
обліку та управлінських потреб [2]. Бухгалтерський облік на субрахунках ведеться в
аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір
тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідному
синтетичному рахунку класу 1 «Необоротні активи», 2 «Запаси» та 0 «Позабалансові
рахунки». Підприємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки товарів за ціною
продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в сумовому вираженні [2].
Регістри бухгалтерського обліку можуть бути складені у паперовій або в електронній
формі та повинні мати реквізити, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні», зокрема назву форми, найменування підприємства, період
реєстрації господарських операцій, одиницю виміру, посади осіб, прізвища і підписи або
інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні [5]. Регістри
бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці аналітичних даних, аркушірозшифровки тощо) за всіма господарськими операціями заповнюються в гривнях і копійках,
а регістри, що, крім того, ведуться окремо за операціями в іноземних валютах, - у
відповідних вимірниках іноземної валюти. Облікові регістри складаються щомісяця.
Облікові регістри підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства. Ведення облікових регістрів та
контирування документів первинного обліку здійснюються із застосуванням, щонайменше,
коду класу рахунків й коду синтетичного рахунку. Формування аналітичних даних
здійснюється групуванням однакових за економічним змістом даних первинних документів у
відомостях, з яких підсумки переносяться до відповідних журналів. Розріз (деталізація)
аналітичної інформації у регістрах бухгалтерського обліку підприємством може
розширюватися, змінюватися. У випадках, коли потрібну аналітичну деталізацію показників
за об’єктами обліку на окремих рахунках (запасів, витрат, доходів тощо) безпосередньо у
журналах забезпечити неможливо, то попередньо дані первинних документів у потрібному
аналітичному розрізі групуються (накопичуються) у допоміжних відомостях (аркушахрозшифровках), з яких підсумки записуються до журналів.
Аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного
обліку на останнє число місяця. Господарські операції відображаються в облікових регістрах
під час надходження первинних документів або підсумками за місяць, в залежності від
характеру і змісту операцій. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки
первинних документів за формою та змістом. Підсумкові записи в журналах звіряються з
даними первинних документів, які були підставою для записів, та з відомостями. На
документах, дані яких включені до облікових регістрів, зазначають номери відповідних
облікових регістрів і порядкові номери записів в них (номер рядка). За документами, дані
яких відображені в облікових регістрах загальним підсумком, номер регістру і номер запису
вказують на окремому аркуші, який додається до зброшурованих документів. В облікових
регістрах, показники яких переносять в Головну книгу або в інші облікові регістри, роблять
відповідну позначку про це у відповідному рядку регістру. В облікових регістрах підчистки і
необумовлені виправлення тексту та цифрових даних не допускаються [5].
Підприємство з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки
облікових даних може додатково розробляти власні облікові регістри, які мають містити
обов’язкові реквізити, визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» [3] і наведені Методичних рекомендаціях [5] та затверджувати їх у
розпорядчому документі про організацію бухгалтерського обліку.
Саме в бухгалтерському обліку систематизується та накопичується інформація, яка в
подальшому узагальнюється у звітності, та яка є підставою для проведення аналізу оцінки
фінансового стану та результатів діяльності підприємства. Отже, у фінансовій звітності
узагальнюється інформація, яка призначена, як для керівників підприємства, так і для
зовнішніх користувачів [1].
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Фінансова звітність є основним джерелом інформації, яка задовольняє потреби
підприємства при прийнятті та ухваленні управлінських рішень і їх реалізації, та задовольняє
потреби зовнішніх структур в інформації згідно з законодавчими розпорядженнями або для
самопрезентації підприємства. Таким чином, звітність підприємства є основним засобом
його комунікації в умовах дії ринкової економіки [1].
Важливим напрямом реформування бухгалтерського обліку в Україні є гармонізація
фінансової звітності вітчизняних підприємств з міжнародними стандартами. Практика
свідчить про наявність теоретичних і практичних проблем реформування системи
бухгалтерського обліку в Україні, які зумовлені: розбіжностями у підходах до обліку в
Україні та в західних країнах; суперечливими положеннями міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ), покладеними в основу НП(С)БО; відсутністю комплексності в
реформуванні державних інституцій України; відмінностями у трактуванні управлінського
обліку. Наявність цих та інших проблем підтверджує актуальність пошуку шляхів їх
вирішення та прогнозування напрямів подальшого розвитку бухгалтерського обліку в
Україні [6].
Таким чином, рішення про зміни в бухгалтерському обліку повинні прийматися з
урахуванням його ролі в суспільному житті країни з урахуванням поточних і перспективних
завдань. Враховуючи історичні, соціальні та економічні особливості розвитку України,
доцільним є запровадження державного регулювання і встановлення єдиних методологічних
засад обліку. В той же час такі заходи повинні будуватися на оновлених основах – через
чітке дотримання всіма суб’єктами господарювання вимог нормативних актів, що формують
українську систему бухгалтерського законодавства. Сьогодні необхідна інституційна
перебудова системи регулювання бухгалтерського обліку та звітності, де держава буде
відігравати провідну роль за активної участі професійних громадських бухгалтерських
організацій [6]. Отже, удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності відповідно до положень європейського законодавства
сприятиме підвищенню рівня прозорості та співставності показників фінансової звітності
вітчизняних компаній, що покращуватиме інвестиційний клімат в Україні [7].
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На сьогодні фінансовий контроль є певним показником ефективності бюджетної
політики в країні, адже забезпечення функціонування всіх сфер життєдіяльності держави,
беззаперечно, потребує фінансування з її боку. І тому система фінансового контролю є
потрібною, в першу чергу, для запобігання нецільового використання бюджетних коштів та
виникнення корупції. Саме Рахункова палата є одним із суб’єктів фінансового контролю і її
дослідження є необхідною основою вдосконалення правового регулювання механізму
фінансового контролю.
Вивченням особливостей діяльності Рахункової палати як суб’єкта фінансового
контролю займалися такі видатні вчені, як О. Ф. Андрійко, О. І. Гриценко, Д. С. Роговенко,
В. К. Симоненко, С. О. Шохіна та багато інших. При цьому переважно розглядалися тільки
особливості Рахункової палати, але не в контексті того, що вона є органом фінансового
контролю. Крім цього, важливим є те, що достатньо нещодавно відбулося прийняття нового
закону, з яким також пов’язана модернізація Рахункової палати, а тому наявна необхідність
аналізу впроваджених новел. Таким чином, названа тема все одно потребує додаткового
опрацювання для її комплексного і повного розуміння. Вищезазначеним зумовлюється
актуальність обраної для дослідження теми.
У першу чергу варто зазначити, що визначення фінансового контролю на
законодавчому рівні до цього часу відсутнє. А тому про його суть можна дізнатися тільки з
поглядів науковців. До прикладу, О. С. Койчева стверджує, що фінансовий контроль – це
передбачена чинним законодавством діяльність органів, уповноважених Конституцією
України, спрямована на дотримання принципу законності, публічності та фінансової
дисципліни у сфері надходжень грошових коштів до Державного бюджету та їх цільового
використання [1, с. 193]. Ми підтримуємо дане визначення.
Розглядаючи Рахункову палату як орган фінансового контролю, то слід відмітити, що
її діяльність регулюється Конституцією України, законами України, міжнародними актами у
галузі фінансового контролю, нормативними актами Рахункової палати.
Взагалі Рахункову палату в Україні було створено в 1997 році, як постійно діючий
контрольний орган, і яка на цей час діє на підставі Закону України «Про Рахункову палату»
від 02.07.2015 р. № 576-VIII, Регламенту Рахункової палати: затверджено рішенням
Рахункової палати від 28.08. 2018 р. № 22-7. До 2015 року діяльність Рахункової палати
регламентувалася Законом України «Про Рахункову палату», який був прийнятий в 1996
році. На той час Рахункова палата мала право контролювати тільки видатки бюджету, а з
прийняттям нового закону її функції та повноваження було розширено, і додався ще
контроль за надходженням коштів до Державного бюджету та їх використанням, що, на
нашу думку, є позитивним зрушенням.
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Відповідно до ст. 89 Конституції України контроль від імені Верховної Ради України
за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює
Рахункова палата [2].
Згідно з чинним законодавства Рахункова палата виступає представником Верховної
Ради України у сфері забезпечення фінансового контролю. Часто дане твердження
ототожнюється з тим, що Рахункова палата проводить парламентський контроль, але це
зовсім не так. Рахункова палата як орган фінансового контролю здійснює безпосередньо
контроль у сфері фінансів. Підтвердженням виступають наступні аксіоми:
1) палата не відноситься до структури Верховної Ради України, а тому діє окремо і
виконує власні, покладені законодавством, функції;
2) вищезазначені органи мають свою організаційну структуру;
3) те, що Верховна Рада України здійснює формування палати, а остання, в свою
чергу, є їй підпорядкована, не означає, що Рахункова палата є її структурним підрозділом [3,
с. 151].
Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про Рахункову палату» Рахункова палата
здійснює заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо:
1) законності, повноти нарахування, своєчасності сплати і зарахування до місцевих
бюджетів закріплених за ними загальнодержавних податків і зборів або їх частки;
2) правильності визначення та розподілу, своєчасності і повноти перерахування
трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, законності та ефективності
використання таких трансфертів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за
видатками місцевих бюджетів;
3) законності та ефективності використання коштів місцевих бюджетів у частині
видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній
Республіці Крим та місцевому самоврядуванню [4].
Звертаючи увагу, що діяльність Рахункової палати стосується публічних фондів
грошових коштів і державного та комунального майна, то за визначенням Л. А. Савченко
вона здійснює публічний фінансовий контроль [5, с. 15].
У процесі нашого дослідження та аналізу норм Закону України «Про Рахункову
палату» було зроблено висновок, що робота Рахункової палати як органу фінансового
контролю полягає в здійсненні за допомогою коштів державного бюджету державного
управління, а не здійснення управління коштами державного бюджету. Якщо порівнювати
Рахункову палату і інші органі, які здійснюють фінансовий контроль, то одразу видно
різницю у формі контролю, який проводять органи. Цікавим є те, що Рахункова палата не
може притягувати до відповідальності тих, хто винний у здійсненні шахрайства з фінансами
державного бюджету або нецільового використання коштів держави. Крім того, важливим
фактом є те, що Рахункова палата не наділена повноваженнями висунення вимог до
підконтрольного органу для припинення порушень. На даний момент в українському
законодавстві можуть виникати певні правові колізії, які стосуються певним чином
здійснення Рахунковою палатою зовнішнього фінансового контролю у формі аудиту. Так як
деякі науковці наполягають на розмежуванні понять державного зовнішнього контролю і
аудиту.
Потрібно відмітити, що всі операції, які здійснюють установи, організації, суб’єкти
підприємницької діяльності незалежно від форми власності під час здійснення своєї
діяльності, що мають фінансові операції для Державного бюджету, є об’єктом контролю з
боку Рахункової палати.
На Офіційному сайті Рахункової палати України визначені позапланові заходи
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та заходи державного зовнішнього
фінансового контролю (аудиту). Останні включають звіти Рахункової палати починаючи з
2015 і по 2021 роки.
На 2021 рік відповідно до Офіційного сайту Рахункової палати України позапланові
заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) включають:
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1. Аналіз системи загальнообов’язкового державного пенсійного і соціального
страхування та соціального захисту населення (відповідальний: член Рахункової
палати Невідомий В. І.);
2. Аудит ефективності використання і розпорядження державними суднобудівними
підприємствами об’єктами державної власності, матеріальними та іншими активами, що
мають фінансові наслідки для державного бюджету (Відповідальний: член Рахункової
палати Яремчук І. М.) [6].
Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити наступні висновки. Такий орган як
Рахункова палата може виконувати покладені на нього функції повністю і ефективно тільки,
якщо він буде незалежним від різних організацій, які перевіряє, а також коли матиме захист
від стороннього впливу. Проте на практиці в процесі здійснення Рахунковою палатою своїх
функцій і повноважень можуть виникають певні проблемні питання, пов’язані з її
діяльністю. Сподіваємося, що надалі всі спірні питання будуть врегульовані на
законодавчому рівні.
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Донедавна в світі для одержання волокна придатного до використання в текстильній
промисловості застосовували традиційні технології переробки стебел соломи льонудовгунця в результаті чого, одержували довге та коротке волокно. Традиційні технології
переробки стебел соломи льону-довгунця, неможна застосувати для переробки стебел
соломи льону олійного, оскільки між двома групами льону є суттєві відмінності в
морфологічній та анатомічні будові.
Способом подолання кризових питань у льонарстві України є розвиток і поширення
інноваційних технологій отримання однотипного волокна, що дозволить одержати
волокнистий продукт без розподілу його на довгі і короткі волокна, що в свою чергу значно
дозволить
спростити технологічні процеси збирання, підготовки та переробки
лубоволокнистої сировини, зменшити енерго- і металоємність устаткування з первинної
переробки, підвищити економічну привабливість галузей промисловості.
На сьогоднішній день в Україні майже повністю відсутнє виробництво технічного
текстилю з натуральних волокон, головним чином, через відсутність власної сировинної
бази. Однак слід зазначити, що в нашій країні є великі потенційні можливості для
виробництва органічного технічного текстилю з дешевої целюлозовмісної сировини – льону
олійного.
Отже, розробка вітчизняних технологій поглибленої переробки стебел соломи льону
олійного, визначення раціональних технологічних параметрів і режимів їх обробки з метою
отримання лляних волокон із необхідними показниками якості, придатних для виготовлення
органічного технічного текстилю різного функціонального призначення, є актуальною
науково-технічною проблемою.
Сьогодні в Україні під час збирання врожаю льону олійного використовуються
високопродуктивні зернозбиральні комбайни загального призначення. Скошування стебел на
висоті 5-7 см від поверхні ґрунту та обмолот насіння здійснюються сільськогосподарською
технікою після дозрівання насіння в стадії жовтої стиглості. Стебла соломи після обмолоту
закочуються в рулони [1]. За результатами проведених досліджень можна зробити висновок,
що при комбайновому збиранні льону олійного в соломі залишається найпродуктивніша за
вмістом лубу частина стебла, тобто його серединна частина. У середньому для
досліджуваних сортів льону олійного вихід лубу становить 34,07-38,58 %, отже,
неорієнтована маса стебел льону олійного є цінною промисловою сировиною з високим
вмістом волокна.
У результаті попередніх досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячених
розробці інноваційних технологій переробки трести та соломи льону олійного [2, 3] було
визначено, що основними фізико-механічними характеристиками цієї сировини, від яких
залежить вибір режимів і параметрів її механічної обробки, є діаметр та довжина стебел. Для
виконання експериментальних досліджень з 9 партій соломи трьох сортів льону олійного,
одержаної після комбайнового збирання насіння, було відібрано проби масою 1 кг кожна,
тобто по 3 проби з кожної партії одного й того ж сорту. Діаметр і довжину стебел визначали
за відомими стандартними методиками згідно з ГОСТ 28285-89 «Солома льняная. Требования
при заготовках» [4].
Порівняльний аналіз результатів проведених досліджень свідчить, що в партіях соломи
льону олійного, одержаної після комбайнового збирання насіння, переважають короткі
стебла із середньою довжиною 32,9-36,0 см, що майже на 20 см менше, ніж у стебел,
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отриманих після ручного брання рослини. Таким чином, для переробки будуть використані
доволі короткі стебла, що зумовлює необхідність відповідного налагодження технологічного
обладнання.
Результати проведених досліджень свідчить, що за діаметром стебла сортів Еврика та
Лірина майже не відрізняються. Для цих двох сортів даний показник становить у середньому
1,3 мм. Сорт Айсберг має грубі стебла із середнім діаметром 1,6 мм, тобто вони на 0,3 мм
товщі, ніж стебла соломи сортів Еврика та Лірина. Тому для досягнення максимального
ступеня виділення лубу та забезпечення його високої якості необхідно здійснити
оптимізацію режимів і параметрів механічної обробки соломи.
Таким чином, на першому етапі експериментальних досліджень встановлено вхідні
фізико-механічні характеристики луб’яної сировини, які в подальшому будуть використані
для визначення оптимального режиму обробки стебел соломи на модернізованому
куделеприготувальному агрегаті для одержання волокон придатних у виробництві
технічного текстилю.
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Сучасне розуміння самоосвіти як явище взаємопов'язане з таким з поняттям, як
«безперервна освіта» (якщо дослівно перекласти можна, як термін який застосовується в
англомовній науковій літературі, «lifelongeducation» - освіта впродовж життя; з
франкомовних джерел термін «formation continue» можна перекласти як «триває або
продовжує освіту »). Безперервна освіта визначається як «необмежений в часі щодо термінів
навчання, ні в просторі щодо місця, ні щодо методів навчання, воно об'єднує всю діяльність і
ресурси в галузі освіти і спрямоване на досягнення гармонійного розвитку потенційних
здібностей особистості і прогресу в перетворенні суспільства » [1].
Наявність жорстких вимог до місця, часу, термінів, форм і методів навчання,
переважання педагогічного підходу до процесу навчання, неможливість обліку
індивідуальних особливостей слухачів, віддаленість навчальних закладів від їх місця роботи
і проживання не дозволяє розглядати інституційне навчання як єдину альтернативу
професійного навчання державних службовців. Як варіант організації додаткового
професійного навчання державних службовців можна запропонувати корпоративне навчання
на базі конкретної державної установи із залученням професорсько-викладацького складу,
що має ліцензію на ведення освітньої діяльності. Найефективнішому використанню
самоосвіти як ключовому елементу побудови системи безперервної освіти, підвищенню
доступності навчання, може сприяти активне використання дистанційних освітніх
технологій.
Для того щоб визначити місце самоосвіти в сучасній освітньому середовищі,
необхідно охарактеризувати основні форми безперервної освіти:
- формальна освіта або «інституалізована освіту» (дошкільна, середня, вища,
післядипломна освіту, в навчальних закладах ліцензованих державною системою освіти);
- неформальна освіта або «неофіційне освіту» (отримання знань будь-яким шляхом,
незалежно від того, визнані і офіційно затверджені ці навчальні програми чи ні [2]);
- інформальна освіта (нецілеспрямоване (неусвідомлене) навчання в процесі будьякого інформаційної або комунікативної дії [3, с. 322]).
За змістом самоосвіта державних службовців може бути поділена на
загальнорозвиваючу, загально-професійну, профільну, посадову. До зазначеної класифікації
є ще один, критерій якої відносять до сфери самоосвіти. В цьому випадку самоосвіта може
бути професійним, соціокультурним, релігійним, моральним, економічним, правовим,
психологічним, сімейно-побутовим та ін. Тимчасова і просторова локалізація самоосвіти
лише задає умови і форми її здійснення, головними ж критеріями є змістовні і суб'єктні.
Згідно характеру самоосвіти в діяльності державних службовців вона може бути
випереджаючим, реактивним, стихійним. Щодо мети самоосвіти окремого державного
службовця або професійної групи самоосвіта може мати такі види:
- як самоціль - подія, діяльність, предмет або інформація провокують і створюють
мотиви освоєння знань;
- попутна самоосвіта - в процесі цілеспрямованої діяльності (але не самоосвіти);
- цілеспрямована самоосвіта, пов'язане з тим, що службовець або професійна група
самі ставлять собі самоосвітню мета в певній сфері діяльності. Ця мета визначає подальші
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кроки, пошук засобів для реалізації мети, самостійність в постановці завдань і їхрішенні,
самооцінку у визначенні результатів [4, с. 67].
Самоосвіта, може здійснюватися за такими етапами:
1) Етап визначення потреби – даний етап будується за двома підходами: власне
бажання (потреба) державного службовця у самоосвіті або ситуативна потреба в ній (коли
певні професійні або життєві обставини вимагають набуття певних компетентностей
самостійно);
2) Етап постановки мети - передбачає виконання таких основних кроків: орієнтація та
визначення мети. На підставі орієнтації (самопізнання, самооблік, самовизначення,
самомотивація або зовнішнє стимулювання) визначається мета щодо самовдосконалення
знань (що саме необхідно державному службовцю дізнатися, уточнити, вирішити тощо),
способів діяльності (як і де можна отримати необхідну інформацію), певних якостей, при
цьому обов’язково передбачається кінцевий результат і засоби, за допомогою яких можна
його досягти. Крім того, мета вважається сформульованою, якщо державний службовець
чітко розуміє, як саме практично реалізуються його зусилля й інформація, яку він здобуде, в
яких саме аспектах своєї діяльності можна застосувати напрацьоване в процесі самоосвіти;
3) Етап організації - складається з пошуку необхідної інформації та впорядкування
робочого місця. Важливим елементом самоосвіти в професійній діяльності державного
службовця є пошук і безпосередня робота з джерелами інформації, що ґрунтується на умінні
самостійно працювати з нормативно-правовими документами, поточною документацією,
використовувати нові інформаційно-комунікаційні технології для задоволення професійних
потреб, критично ставитися до будь-якої отриманої інформації. Організація робочого місця
повинна бути раціональною, оскільки невиконання елементарних вимог призводить до
зниження концентрації уваги, швидкого стомлення, невдоволеності процесом самоосвіти та
до погіршення якості роботи. Особливу увагу варто звернути на те, що від державного
службовця вимагається також знання та розуміння стратегій навчання, сильних і слабких
сторін своїх навичок у сфері самоосвіти.
4) Етап реалізації - означає безпосереднє виконання наміченого плану щодо
отримання знань, самовдосконалення способів діяльності, певних якостей засобами
самоосвіти. На даному та попередньому етапах досить важливими уміннями є інформаційнопошукові (пошук, відбір інформації, її використання для отримання нових знань),
інформаційно-аналітичні та технологічні на базі раціонального використання інформаційнокомунікаційних технологій. Також, для успішної реалізації державним службовцем своєї
професійної діяльності та самоосвіти, йому необхідні певні уміння: наполегливо
продовжувати навчання, концентрувати увагу на довгі періоди часу, критично осмислювати
ціль і мету самоосвіти, корелювати їх з метою й цілями професійної діяльності за посадою та
діяльністю державної служби в цілому.
5) На етапі рефлексії здійснюється усвідомлення державним службовцем того
результату, якого він досяг у процесі самоосвіти. Виконання цього етапу передбачає
самоконтроль, самооцінку, самоаналіз, самокорекцію. Протягом циклу самоосвіти
державний службовець контролює її перебіг, оцінює її якість, визначає сильні та слабкі
сторони роботи на підставі порівняння набутих знань із запланованими, а також корелює їх з
практичним застосуванням у майбутньому для себе особисто та служби (діяльність за фахом
або посадою). Уміння критично ставитися до своєї роботи є необхідним для адекватної
оцінки отриманих результатів. Якщо після оцінки й аналізу державний службовець робить
висновки про неякісне виконання поставлених завдань, необхідно ставити перед собою мінімету щодо корекції самоосвітніх дій. Рефлексивні уміння полягають у самозвітуванні щодо
результативності роботи, розробці нових завдань для наступного циклу самоосвіти,
визначенні напрямів її удосконалення. Результат, отриманий за такої схеми роботи, свідчить
про те, що державний службовець упорався з поставленими завданнями, досяг своєї мети,
сприяючи тим самим як власному самовдосконаленню, так і професіоналізації державної
служби в цілому [5, с. 16-18].
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Підсумовуючи, можна зазначити, що самоосвіта державних службовців передбачена в
чинних нормативно-правових актах, складається з певних етапів та процесів та є в основному
способом підвищення професійного рівня службовців органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. А щодо її місця в безперервній (протягом всього життя)
професійній освіті, формальному та неформальному професійному навчанні державних
службовців, як ми бачимо є необхідність в її уточненні та посиленому правовому
регулюванні.
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Значний вклад у вивчення фізико-механічних властивостей ґрунту, як складової
одиниці динамічних систем внесли багато дослідників [1-4]. Проведений аналіз дозволяє
зробити висновок, що вирішальне значення з точки зору фізико-механічних властивостей
ґрунту під час процесу викопування коренеплодів, відіграє його твердість і вологість, а
також зв’язок коренеплодів з ґрунтом, який характеризується силами, які необхідно
прикласти для його руйнування.
За довжини коренеплоду до 20 см зусилля його тереблення з ґрунтового середовища в
середньому становить 330 Н, від 20 до 25 см – зусилля тереблення зростає до 390 Н, від 25 до
30 см – до 460 Н, а при довжині більше 30 см зусилля тереблення становить 520 Н. Тобто,
збільшення довжини кореня на 1 см вимагає збільшення зусилля тереблення в середньому на
12,7 Н [4].
Під час проведення дослідження коренеплодів на міцність було встановлено, що
допустиме питоме навантаження коренеплодів на розрив знаходиться в межах від 55,3 до
83,4 Н/см2 [4]. Це свідчить про те, що без попереднього підкопування і інтенсивного
руйнування зв’язків коренеплодів з ґрунтом його задовільне викопування з ґрунту практично
неможливе.
Крім того встановлено, що під час викопування коренеплодів цикорію не доцільно
виникнення згинальних зусиль, які більше допустимого зусилля на згин, або більших за
5…10 Н. Встановлено, що модуль зсуву коренеплодів цикорію знаходиться в межах від 1,87
до 15,5 Н/см2, а допустиме зусилля кручення лежить в межах від 0,68 до 1,54 Н/см2 [3]. Тобто
під час викопування коренеплодів цикорію необхідно уникати виникнення навіть найменших
крутильних моментів.
Визначено ударну в’язкість коренеплодів, яка дорівнює 17 Н см/см2. Як бачимо,
ударна в’язкість коренеплоду у декілька разів менша від найкрихких матеріалів (наприклад,
ударна в’язкість фенопласту ЕЗ- 340-65 рівна 35 Н см/см2) [3, 4]. Тобто коренеплоди дуже
крихкі і при їх викопуванні слід уникати ударних навантажень.
На основі досліджень також було встановлено коефіцієнти тертя руху і спокою
коренеплодів на різних покриттях [3, 4]: по пластмасі: коефіцієнт тертя руху – 0,349; спокою
– 0,43; по сталі: коефіцієнт тертя руху – 0,429; спокою – 0,46; по гумі: коефіцієнт тертя руху
– 0,618; спокою – 0,85.
Викопування коренеплодів можна обмежити глибиною до 20 см, тому, що вся
продуктивна частина коренів (діаметр більше 5 см) залягає на глибині до 20 см, при цьому
згідно з [3]: середня довжина продуктивної частини коренів – 25,0 см; максимальний діаметр
продуктивної частини найменшого кореня – 4,0 см; максимальний діаметр продуктивної
частини найбільшого кореня –7,0 см; висота головки кореня – від 2,0 до 5,0 см.
Крім того робочі органи повинні звести до мінімуму дію на коренеплід згинаючих та
крутильних зусиль і не створювати зусилля, яке перевищуватиме допустиме зусилля
розтягування кореня, яке дорівнює 55 Н/см2 та викопувати коренеплоди на глибині до 30 см.

101

Створення робочих органів, які б забезпечували непошкодження та задовільну
повноту збирання коренеплодів є актуальною задачею. Для її вирішення необхідно
розрахувати витяжну силу, яка необхідна для викопування (витягування) коренеплоду з
ґрунту без його пошкодження.
З цією метою встановимо теоретичну залежність витяжної сили для двох основних
випадків: перший – без попереднього підкопування коренів; другий – з попереднім
руйнуванням зв’язку кореня з ґрунтом.
Для проведення теоретичних досліджень моделюються форма коренеплодів,
щільність ґрунту, а також взаємодія між коренеплодом і ґрунтом.
Схему для розрахунку сили викопування коренеплодів в загальному випадку наведено
на рис. 1.

Рис. 1. Схема для розрахунку сили викопування конічних коренеплодів: 1 – сферичний
диск; 2 – розрихлювач; 3 – коренеплід
Після відповідних спрощень і перетворень, отримаємо такі функціональні залежності:
- загальну умову викопування конічних коренеплодів з ґрунтового середовища

(1)
- умову викопування коренеплоду з ґрунтового середовища без його пошкодження
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(2)
Висновки. Таким чином, отримані нерівності (1) і (2) є аналітичними умовами, які
характеризують зміну загального Fk та максимально допустимого F′k зусилля, яке необхідно
прикласти до коренеплодів для їх викопування у загальному випадку та їх викопування без
пошкодження, або без зламу хвостової частини тіла конічного коренеплоду.
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ
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В спорте высших достижений проблема циркадных ритмов стала интенсивно
изучаться лишь в последние десятилетия в связи с необходимостью тренировочной и
соревновательной деятельности в различное время дня, на разных континентах, часовых и
климатических поясах и т.д. (1). Вышеуказанные факторы могут послужить как
синхронизаторами, так и десинхронизаторами циркадных ритмов спортсменов, повлиять на
функциональное состояние организма, сердечно-сосудистую систему, гормональную
активность, вегетативные функции, на физическую работоспособность. Если время занятий
совпадает с физиологическим пиком жизнедеятельности организма, уровень
работоспособности оказывается несколько более высоким по сравнению наблюдаемым при
проведении занятий в неэффективное для спортсмена время. Однако следует отметить, что
высокие показатели работоспособности во многом обусловлены формированием реакций
долговременной адаптации в зависимости от времени проведения тренировок и
соревнований (2).
Целью
настоящего
исследования
является
определение
физической
работоспособности высококвалифицированных спортсменов различных видов спорта в
зависимости от циркадных биоритмов и индивидуальной адаптации к нагрузкам.
В исследовании приняли участие 35 высококвалифицированных спортсменов
(кандидаты и мастера спорта, члены национальной сборной команды по стрельбе из лука и
борцы вольного стиля). Средний возраст спортсменов составил 18,5 ±1,5 лет. Общеизвестная
проба Руфье-Диксона с определением индекса Руфье, где используются значения частоты
сердечных сокращений (ЧСС) в различные по времени периоды восстановления после
относительно небольших нагрузок. Результаты оцениваются по величине индекса от 0 до 15.
Меньше 3 - хорошая работоспособность; от 3 до 6 - средняя; от 7 до 9 - удовлетворительная;
до 14 и выше - плохая. Во избежание биоритмологических погрешностей проба РуфьеДиксона проводилaсь в утреннее время (с 10 до 12). Вместе с тем, в утренние и вечерние
часы измерялись ЧСС и артериальное давление (АД) в покое, что является показателем
исходного вегетативного тонуса (2) – это состояние основных гемодинамических
показателей в период “относительного покоя”, которые характеризуют адаптивные
механизмы сердечно-сосудистой системы. Определение исходного тонуса сопряжено с
возрастными и половыми нормами ЧСС и АД, с уровнем тренированности организма, а
также косвенно отражает физическую работоспособность и адаптацию к нагрузкам
спортсмена в зависимости от времени суток.
Построение тренировочного процесса направлено на достижение наивысшей
работоспособности и в зависимости от времени проведения соревнований (3). Учитывая
вышеизложенное, исследование проходило у стрелков в утренние часы, у борцов – в
вечерние. Так у борцов показатели ССС в покое ниже в утренние часы, чем в вечерние, у
стрелков из лука разница утренних и вечерних показателей была недостаточно выражена.
Проба Руфье-Диксона с дальнейшим расчетом индекса Руфье, определяющий
работоспособность спортсмена, выявила следующее: в утренние часы у борцов
среднеарифметический показатель составил 5,30±1,07, который оценивается как средняя
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работоспособность, в вечерние часы – 3,03±0,99, который оценивается как высокая
работоспособность. У стрелков из лука результаты соответственно составили 2,79±0,37 и
3,1±0,55, т.е. и в утренние, и в вечерние часы спортсмены проявили высокую
работоспособность.
Таким образом, исследование исходного вегетативного тонуса и работоспособности
спортсменов различных видов спорта выявило разновекторную направленность. У борцов
высокая работоспособность проявляется в вечерние часы, поскольку в ходе тренировочного
и соревновательного процесса у них сформировалась долгосрочная адаптация к нагрузкам,
следовательно, и высокая работоспособность. У стрелков из лука данным методом не
выявлены часы высокой работоспособности. Для успешного управления тренировочным
процессом и индивидуализации часов работоспособности необходимо у каждого спортсмена
определять величины суточных колебаний показателей, отражающих работоспособность и
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
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Введение: Существует ряд методов точного определения размеров ортопедических
базисов. Для определения изменения объема используются различные измерительные
приборы - для этого используются штангенциркуль, ножи, компараторы, микрометры, а
также рентгенография. Цифровые методы объективного измерения изменения объема также
все чаще используются сегодня.
Цель: Целью данного исследования является оценка различных современных методов
измерения объемных изменений съемных протезов.
Методы и материалы: Обычно существует два типа методов - ручное или
электронное измерение штангенциркулем и цифровые методы, которые включают в себя
различные сканирующие устройства, такие как компьютерная томография (КТ) и
внутриротовой сканер (3Shape, Trios, Швейцария). Штангенциркуль - это стандартное
устройство для измерения длины, толщины и диаметра, измеряемых в миллиметрах или
дюймах. Следует подчеркнуть, что техника штангенциркуля имеет очевидные преимущества
простоты и точности. Это предпочтительное устройство, которое широко используется в
стоматологии для измерения толщины различных материалов и протезов. На определение
линейных размеров с помощью штангенциркуля может влиять сила, прикладываемая
оператором при использовании штангенциркуля с ручным управлением. Этот субъективный
фактор может способствовать небольшой ошибке измерения. Лий и др. обнаруживает
отсканированные протезы, размещенные на соответствующих отливках, с помощью
компьютерной томографии (КТ) для определения общего образования дефектов и изменений
размеров ортопедических оснований. Ким и др. сравнивает два типа акриловых пластиков обычный и армированный (POSS) пластик с помощью цифрового измерительного
микроскопа и трехмерного лазерного сканера.
Полученные результаты: Цифровые методы измерения объемных изменений
съемных протезов могут успешно использоваться в повседневной практике и для
исследований благодаря их высокой точности и простоте применения. Недостатком является
необходимость более дорогого и сложного оборудования для проведения исследования.
Ключевые слова: Съемные Протезы, Объемные Изменения, Сканирующие
Устройства, Методы Измерения, Цифровые Методы, Ортопедическая Стоматология
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ВИДЫ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И СЛУЧАИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Добринец Яна Ивановна
аспирант факультета экономики и финансов
Полесского государственного университета,
г. Пинск, Республика Беларусь
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].
Процедура государственной закупки – регламентированная последовательность
действий заказчика (организатора) и комиссии по государственным закупкам (в случае ее
создания) по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя).
Процедура государственной закупки длится от принятия решения о проведении
процедуры государственной закупки до заключения договора либо отмены процедуры
государственной закупки или признания ее несостоявшейся, если иное не установлено
законодательством.
Видами процедур государственных закупок являются:
1. Открытый конкурс (в том числе в виде двухэтапного конкурса и конкурса с
ограниченным участием) – гласный и конкурентный способ выбора поставщика
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственной закупки на электронной
торговой площадке, при которой победителем признается участник, предложивший лучшие
условия исполнения договора и соответствующий требованиям конкурсных документов;
Двухэтапный конкурс – вид открытого конкурса, при котором победителем
признается участник, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса и
предложивший лучшие условия исполнения договора по результатам второго этапа данного
конкурса. На первом этапе двухэтапного конкурса заказчиком с привлечением (при
необходимости) эксперта (экспертной комиссии) формируются требования к предмету
государственной закупки, в том числе на основе технического описания предлагаемых
участником товаров (работ, услуг), разработанного в соответствии с техническим заданием
заказчика. На втором этапе двухэтапного конкурса осуществляется выбор поставщика
(подрядчика, исполнителя) в порядке, установленном для проведения открытого конкурса.
Конкурс с ограниченным участием – вид открытого конкурса, при котором
победитель определяется из числа участников процедуры государственной закупки,
прошедших предварительный отбор на основании дополнительных требований к участникам
такого конкурса.
2. Закрытый конкурс – конкурентный способ выбора поставщика (подрядчика,
исполнителя) при осуществлении государственной закупки, сведения о которой составляют
государственные секреты. Победителем закрытого конкурса признается участник,
предложивший лучшие условия исполнения договора и соответствующий требованиям
конкурсных документов. Закрытый конкурс проводится в порядке, установленном для
открытого конкурса, с учетом особенностей, установленных законодательством;
3. Электронный аукцион – гласный и конкурентный способ выбора поставщика
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственной закупки на электронной
торговой площадке, при которой победителем признается участник, предложивший
наименьшую цену по результатам торгов и соответствующий требованиям аукционных
документов;
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4. Процедура запроса ценовых предложений – вид процедуры государственной
закупки, представляющий собой конкурентный способ выбора поставщика (подрядчика,
исполнителя), при которой победителем признается участник, предложивший наименьшую
цену предложения и соответствующий требованиям документов процедуры запроса ценовых
предложений. Процедура запроса ценовых предложений проводится на электронной
торговой площадке, за исключением случая проведения закрытой процедуры запроса
ценовых предложений;
5. Процедура закупки из одного источника – способ выбора поставщика (подрядчика,
исполнителя) при осуществлении государственной закупки, при которой заказчик предлагает
заключить договор только одному потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю).
Предложение заключить договор двум и более потенциальным поставщикам (подрядчикам,
исполнителям) допускается, если предмет государственной закупки разделен на части
(лоты).
6. Биржевые торги.
Для выбора процедуры государственной закупки необходимо учесть следующее.
1. Отношение предмета закупки к товарам либо работам (услугам).
Товары – это вещи, за исключением денежных средств, ценных бумаг, валютных
ценностей, иное имущество, в том числе имущественные права, а также имущественные
права на результаты интеллектуальной деятельности.
Работы – это деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и
могут быть использованы для удовлетворения потребностей заказчика.
Услуги – это деятельность, результаты которой не имеют материального выражения,
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.
2. Ориентировочную стоимость годовой потребности в однородных товарах (работах,
услугах), указанную в годовом плане государственных закупок.
Однородные товары (работы, услуги) — товары (работы, услуги), относящиеся к
одному подвиду ОКРБ 007-2012. Наименование подвида товара (работы, услуги) должно
соответствовать восьми цифровым знакам кода.
3. Наличие предмета закупки в перечнях товаров (работ, услуг) для государственных
закупок. От этого зависят как выбор процедуры, так и в отдельных случаях условия допуска
к участию в закупке [2].
Заказчик (организатор) вправе провести процедуру закупки из одного источника в
случаях, установленных приложением к Закону о государственных закупках.
Также предусмотрены следующие основания для проведения закупки из одного
источника.
В случае расторжения договора государственной закупки в связи с его неисполнением
либо ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчик
(организатор) вправе приобрести товары (работы, услуги), включенные в перечень товаров
(работ, услуг) ежедневной и (или) еженедельной потребности в объеме (количестве),
необходимых для обеспечения потребности заказчика в течение двух месяцев [3].
Для приобретения товаров у их производителей, если цены на такие товары
регулируются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики
Беларусь, государственными органами.
Для приобретения товаров (работ, услуг) собственного производства у лечебнопроизводственных мастерских.
Открытый конкурс (в том числе в виде двухэтапного конкурса и конкурса с
ограниченным участием) применяется в случаях, не установленных Законом от 13 июля
2012 г. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» для применения иных видов
процедур государственных закупок. Порядок и случаи его проведения определяются
Советом Министров Республики Беларусь.
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Закрытый конкурс применяется в случаях, не установленных Законом о
государственных закупках для применения открытого конкурса. При этом сведения о
государственной закупке составляют государственные секреты.
Процедура запроса ценовых предложений применяется в случае государственной
закупки товаров (работ, услуг), при пороговом значении ориентировочной стоимости
годовой потребности государственной закупки: товаров – более 300, но не более 1000
базовых величин; работ (услуг) – более 300, но не более 3000 базовых величин, в том числе
по перечню товаров (работ, услуг), установленному для проведения электронных аукционов
[2].
Процедура запроса ценовых предложений не применяется в случае государственной
закупки работ, услуг по созданию объектов авторского права и смежных прав, организации и
проведению культурных мероприятий, иных работ, услуг в сфере науки и культуры.
Закрытая процедура запроса ценовых предложений проводится в порядке,
установленном заказчиком (организатором) по согласованию с уполномоченным
государственным органом по государственным закупкам. При этом сведения о
государственной закупке составляют государственные секреты.
Электронный аукцион применяется в случаях государственной закупки по перечню
товаров (работ, услуг), установленному Советом Министров Республики Беларусь,
приобретения товаров ориентировочная стоимость годовой потребности государственной
закупки которых составляет от 1000 базовых величин, работ (услуг) – от 3000 базовых
величин, а также может быть применен в иных случаях, определяемых заказчиком
(организатором) самостоятельно.
Государственные закупки осуществляются с применением биржевых торгов по
перечню товаров (работ, услуг), определяемому Советом Министров Республики Беларусь.
Государственные закупки с применением биржевых торгов осуществляются в соответствии с
законодательством на товарных биржах, определяемых Советом Министров Республики
Беларусь.
При проведении двумя и более заказчиками совместных процедур государственных
закупок однородных товаров (работ, услуг), а также при централизации государственных
закупок вид процедуры государственной закупки определяется заказчиками (организатором)
исходя из ориентировочной стоимости предмета государственной закупки, приобретаемого в
рамках процедуры государственной закупки.
Таким образом, вид процедуры государственной закупки определяется исходя из
ориентировочной стоимости годовой потребности в однородных товарах (работах, услугах),
указанной в годовом плане государственных закупок, с учетом наличия предмета закупки в
перечнях товаров (работ, услуг) для государственных закупок.
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АНАЛІЗ ТРИРІВНЕВОГО ІНВЕРТОРА З ФІКСОВАНОЮ НЕЙТРАЛЬНОЮ
ТОЧКОЮ
Долішний О.В.
магістрант
Науковий керівник: Михайлова Л.М.
канд. техн. наук., професор Подільський державний аграрно-технічний університет м.
Кам’янець-Подільський
Багаторівневі автономні перетворювачі напруги знаходять все більш широке
застосування у промисловості, а саме: у вітровій та сонячній енергетиці, високовольтних
підстанціях, у промислових та тягових електроприводах. Багаторівневі інвертори у
порівнянні з дворівневими інверторами мають ряд значних переваг, а саме, більша вихідна
потужність, більше значення ККД, менший вміст вищих гармонік у навантаженні та мережі
живлення. Зменшення вмісту вищих гармонік вихідного струму багаторівневого інвертора
безпосередньо знижує додаткові втрати в навантаженні та підвищує загальне значення ККД.
Як відомо, найбільше поширення в перетворювачах частоти на сьогоднішній день
мають дворівневі інвертори. На вході даних інверторів є два потенціалу + Ud і -Ud, де Ud напруження кола постійного струму. Відповідно на виході такого інвертора формується
позитивна ступінь напруги + Ud і негативна ступінь - Ud. Так працюють дворівневі
інвертори. Спроби поліпшити якість напруги на виході перетворювача, привели до
створення трирівневого інвертора з фіксованою нейтральною точкою. Особливість даного
перетворювача полягає в тому, що на відміну від класичного дворівневого інвертора на вході
даного інвертора три потенціала: + Ud, – Ud і нейтральний нульовий потенціал (середня
точка між послідовно з'єднаними конденсаторами в колі постійного струму. Різниця
потенціалів між нульовим потенціалом, і позитивним або негативним потенціалом дорівнює
Ud/2. Ця напруга через розділові діоди подається на середні точки плечей інвертора, утворені
послідовно включеними транзисторами. За рахунок відповідного управління транзисторами
інвертора на його виході формується напруга трьох рівнів, Ud, Ud/2 і 0, в той час як
класична схема автономного інвертора напруги формує напругу лише двох рівнів (Ud і 0).
Іншими словами, вихід модуля по черзі з'єднується з кожним із трьох вхідних напруг.

Рис. 1. Схема мостового трирівневого інвертора з фіксованою нейтральною точкою
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З вище сказаного можна зробити висновок, що трирівневий інвертор дозволяє
використовувати напівпровідники більш ефективно. Таким чином, можливе застосування
напівпровідників, розрахованих на менший клас номінальної напруги. Це важлива перевага
перед дворівневим інвертором, яке дозволяє знизити вартість напівпровідникових елементів
в інверторі.
Трирівневі інвертори мають більший ККД, а в вихідному сигналі міститься менше
неосновних гармонік, що дозволяє скоротити розміри фільтрів. Так трирівневий трифазний
інвертор, що складається з трьох IGBT-модулів з фіксованою нейтральною точкою (рис. 1)
має в своєму складі 30 напівпровідникових елементів: дванадцять IGBT транзисторів (VТ1 VТ12), по чотири в кожному модулі або плечі інвертора; дванадцять паралельно з'єднаних
зворотних діодів (VD1 - VD12); шість блокуючих діодів, струм через які може текти з лінії 0
до навантаження або з навантаження в лінію 0.
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АСТАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ
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к.т.н., доцент
Подольский государственный аграрно-технический университет
Михайлова Л.Н.
профессор
Подольский государственный аграрно-технический университет
Камышлов В.Г.
к.т.н., доцент
Подольский государственный аграрно-технический университет
В ряде производственных процессов необходимо обеспечить отсутствие просадки
скорости. Для этого применяются астатические системы подчиненного регулирования
электроприводами, структурная схема которых приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема астатической системы управления электроприводами при
входящем в м сигнале возбуждения I c R0  p 
Для астатической системы УТВ-Д передаточные функции тока якоря и приращения
е.д.с. двигателя имеют вид [1]:
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Полученным передаточным функциям соответствующие переходные функции:
iя 4 R0
   Fв    1  e2  2  2  sin 2   6  1 cos 2  ,
I c R0
едв.4
8T
    1 Fг  
I c Ro
TМ

где

,

Fг    e 2 1,5    sin 2  2 cos 2 

Тогда переходные функции тока и е.р.с для астатическая системы УТВ-Д изображены
на рис.2, из которых следует, что перерегулирование тока якоря составляет 52% [2]:
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Рис. 2. Переходные процессы в астатических системах управления электроприводами
при возмущающих действия
Исследование зависимости максимальных значений якорного тока двигателя под
нагрузкой в астатичных системах починёного регулирования УТВ-Д при различных
настройках эквивалентных постоянных времени m свидетельствуют, что даже при m =4
превышения максимального значения тока достигает приблизительно 20% [4]:
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОПОВНЕННЯ
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Єлісєєв І.А.
ст. викладач кафедри методики викладання германських мов
Мелітопольський державний педагогічний університет ім.. Богдана Хмельницького
Розширення міжнародних зв’язків, зростання потреби у спілкуванні та співпраці між
країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нові економічні та
політичні реалії сприяють швидкій інформатизації суспільства зростанню інтересу до
іншомовної культури, вимагають суттєвих змін у ставленні до володіння іноземною мовою.
В системі освіти дедалі більшої значущості набувають принципи безперервності освіти,
культуро-відповідності, які базуються на загальнокультурних цінностях, нормах, традиціях
різних культур, гуманізації
педагогічної
освіти, розвитку міжнародно-орієнтованої
особистості, здатної адаптуватися до життя в полікультурному просторі.
Однією з найімовірніших складових професійної освіти є загальнокультурна
компетентність, хоча цей термін має дещо різні варіанти тлумачень. На мою думку
важливими складовими загальнокультурної компетентності є:
• знання соціокультурного змісту існування людства;
• розвинута мовна культура;
• володіння навичками адекватного спілкування у соціокультурному середовищі.
Загальнокультурна компетентність передбачає насамперед культурознавчі аспекти
навчання, де особливий акцент робиться на розвиток умінь бачити та визначати відмінності
різних культур, суспільств; оцінювати внесок різноманітних культур у розвиток людської
творчості для розвитку загального, специфічного в культурах, стимулювання у майбутніх
фахівців розвитку позитивного ставлення до представників інших культур. В цьому руслі,
загальнокультурна компетентність визначається базовою, тобто своєрідною основою, на
якій будуть формуватися всі компоненти професійної компетентності, від якості
сформованості якої вони прямо залежать.
Для розв’язання соціокультурних проблем в процесі міжкультурної комунікації
необхідні знання про національно-культурні особливості та норми країни, мова якої
вивчається, знання мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки носіїв мови, тобто культури
іншомовного спілкування, а також готовність до застосування цих знань. Розвиток
соціокультурної компетенції, який має тісний взаємозв’язок із загальнокультурною,
дозволяє достатньо успішно вирішувати визначені завдання.
Аналіз досліджень та практичних розробок зарубіжних та вітчизняних учених дають
можливість пропонувати таку класифікацію соціокультурних завдань, які можуть сприяти
формуванню у студентів знань про релігії, звичаї та традиції народів, країн, і таким чином,
давати змогу студентам включитись в діалог культур, поглиблювати їхні знання про
досягнення національної культури у розвитку загальнолюдської культури, і в решті
поповнювати загальнокультурну компетентність майбутніх фахівців.
Пропоную наступні соціокультурні завдання, які здебільшого спрямовані на старший
етап шкільної та вищої освіти використовувати під час занять з практики англійської мови та
методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.
Слід виділити три групи завдань:
1) соціокультурні пошуки;
2) соціокультурні ігрові;
3) соціокультурні проекти, або соціокультурні творчі завдання.
Соціокультурні пошукові завдання сприяють активізації мовленнєвої діяльності
школярів, студентів, удосконаленню мовленнєвих операцій, таких, як порівняння, синтез,
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аналіз абстрагування, узагальнення, систематизація під час зіставлення різних культур у
різноманітних видах інтелектуальної діяльності, класифікації інформації та передбачають
індивідуальну роботу, або роботу в парах з використанням автентичних соціокультурних
матеріалів. Результати роботи можуть бути представлені для обговорення всією групою.
Такий тип завдань потребує наявності у студентів базових фондових та країнознавчих знань,
певної мовної підготовки. Інструкції завдань, які мають пошуковий характер повинні
націлити студентів на пошук певної інформації, наприклад: a) Read the letter (text, article,
information etc.) and find out more about (find out details…, find out the origin of…, do some
individual research about…, find the answer to the following questions…, ect.)
Прикладом таких соціокультурних пошукових завдань, які виражені в інструкціях,
можуть бути наступні:
1. Imagine that you have been invited to England for a summer holiday. Do some research
and find out more about the most popular tourist and sightseeing places, landmarks in the country
where you have been invited to go. Suggest your ideas of the possibilities for summer rest in your
country.
2. Watch a video-fragment. Identify the event and find out some cultural traditions of British
attributable to it. Say if you have a similar event in your country and what traditions are connected
with it.
Соціокультурні пошукові завдання можуть поєднуватись із соціокультурними
творчими завданнями або проектами, які відбуваються у спільній, колективній творчості, яка
потребує від студентів пошуку вирішення проблеми, побудови проекту, різноманітних
рольових ігор, психодрам. Наприклад:
1. Look at the guide map of the sightseeing tour along the Thames. Find out more
information about the places you may visit, make a similar map of the tour along the Dnipro in
Kyiv.
2. Read the article “Bulling at school” and discuss the possibilities of preventing this
phenomenon.
Вчитель-викладач може також доповнювати соціокультурні пошукові завдання
рольовими завданнями:
1. Look at the picture taken in Liverpool and say where the tourists are and what they may
be talking about. Find out more about the landmarks connected with “The Beatles”, world famous
group. Act out conversation which may take place between the tourists.
Соціокультурні ігрові завдання, як правило,побудовані на автентичних реаліях
соціокультурного змісту, таких як реклами, брошури, оголошення, етикетки, анкети. Крім
того, це можуть бути статті, тексти, уривки художніх творів, а також ілюстрації, плакати,
символи, діаграми, знаки. Вони передбачають як індивідуальну роботу студентів, так і
роботу в парах і групах, тощо. Ці завдання можуть поєднуватись з пошуковими та творчими
соціокультурними завданнями. Прикладами таких соціокультурних ігрових завдань є
наступні:
1. Look at the pictures and price lists of the hotels. Guess what hotel each person in the
pictures below is likely to choose and why.
2. Suppose you are at the Walker Art Gallery in Liverpool. Look at the signs and guess
which of them are likely to be seen there. What rules do you think they express? Draw Ukrainian
signs of the similar rules.
Завдання справжнього вчителя-викладача полягає в тому, щоб навчити молоду
людину вчитися, знаходити необхідну інформацію, обробляти її, трансформувати на власний
досвід та застосовувати на практиці. Саме тому, на заняттях застосовую проблено-творчі
завдання, що призводить до високого рівня засвоєння матеріалу. Практичне їх застосування
стає можливим та доцільним на етапі вдосконалення набутих знань з певної теми,
опрацьованого тексту і т.д.
Соціокультурні проекти або соціокультурні творчі завдання досить ефективно
сприяють сомостійній роботі з автентичними соціокультурними матеріалами.
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1. In group, read the information about the holidays offer for Christmas. Design your
holiday offer using materials suggested.
2. Look at the following series of cartoons. Read and say what new information you have
learned about British sports. Design cartoons about Ukrainian most popular kind of sport.
3. Watch the video-fragment and say what food is most or less popular among English
teenagers. In group, work out your ideas of the most popular Ukrainian dish, give its recipe and act
out a “video advertisement” of Ukrainian cuisine.
Використання даних соціокультурних завдань, як показує практика, сприяє не тільки
ефективному розвитку та формуванню соціокультурної компетенції студентів, а й позитивно
впливає на розвиток майбутнього спеціаліста як багатогранної полікультурної особистості.
Якість професійної діяльності майбутнього спеціаліста враховуючи розширення
міжнародних зв`язків
в різних галузях залежить від рівня
сформованості його
загальнокультурної, соціокультурної та комунікативної
компетентності. Як свідчать
дослідження вчених, які займаються інтеграцією елементів культури в процес навчання
іноземних мов, всебічний та професійний розвиток особистості сучасного фахівця
передбачає високий рівень його соціокультурних знань та вмінь, глибокі загальнокультурні
знання, вміння використовувати їх в іншомовній міжкультурній комунікації.
Оволодівши в стінах вищого навчального закладу соціокультурною компетенцією,
значно підвищується рівень власної загальнокультурної компетентності, що в свою чергу
надає майбутньому спеціалісту можливість до самовдосконалення, бути конкурентноспроможним на ринку праці та постійно збагачувати власний досвід за рахунок обміну
професійною інформацією.
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Введение. Широкое применение поликристаллических полупроводников в
микроэлектронике в течение долгого времени было сильно ограничено тем, что в этих
полупроводниках всегда существовало множество протяженных дефектов, таких как границы
зерен и дислокации. Известно, что такие дефекты ответственны не только за значительное
уменьшение подвижности основных и времени жизни неосновных носителей заряда, но в
процессе роста кристалла могут являться и центрами образования вторичных фаз и
сегрегации примесей. В настоящее время изученность этих систем возросла настолько, что
их поликристалличность является скорее не проблемой, а надеждой на будущее .
Протяженные дефекты являются источниками возникающих вблизи них
электрических полей и полей упругих напряжений, что существенно отличает их
электронные состояния от электронных состояний локального скопления примесей.
Электронные состояния протяженных дефектов, в основном в соединениях,
экспериментально изучались методами фотолюминесценции, оптического поглощения,
двойного спинового резонанса, высокочастотной проводимости, фотопроводимости]. В
настоящей работе мы сообщаем результаты исследований стационарной фотопроводимости
и ее кинетики в крупнозернистых текстурированных поликристаллах CdTe, выращенных по
новой технологии [1-3].Среди различных методов исследования физических свойств
полупроводников далеко не последнее место занимает фотопроводимость, поскольку этот
метод позволяет определять не только энергетическое положение уровней локальных
дефектов, но и исследовать времена жизни и подвижности неравновесных носителей заряда
в полупроводниках с умеренным содержанием примесей (~ 1015 - 1016см-3) [2-5].
Экспериментальные исследования. Для измерений использовались высокочистые
поликристаллические образцы
p-CdTe (удельное
сопротивление
103-104Ом∙см)
стехиометрического состава, имеющие текстурированную структуру с направлением роста
монокристаллического зерна ориентацией (111). Средний размер монокристаллического
зерна составлял не менее 100-150мкм. Образцы были изготовлены газотранспортным
методом в потоке водорода при температурах 600− 620◦ C. Контакты на поверхностях (111)
наносили после травления образцов в бром-метаноловом растворе методом осаждения
золота из раствора хлорного золота.Фотопроводимость измерялась при 77 K в области
края собственного поглощения (энергии фотонов hv = 1.3−1.6 эВ), при освещении
образцов с противоположных сторон. Следует заметить, что из-за малой величины
произведения подвижности на время жизни дырок µp·τp в поликристаллах CdTe
фотопроводимость определяется неравновесными свободными электронами [3-6].
Результаты и их обсуждение. На рис. 1 представлен спектр фотопроводимости
одного из таких образцов, измеренный на переменном токе (при модуляции светового
потока с частотой f=12.5Гц). Спектр типичен для кристаллов CdTe и представлен он для
того, чтобы показать, что в исследуемых образцах ни столь высоки скорость поверхностной
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рекомбинации, о чем свидетельствует незначительный спад сигнала в области за краем
собственного поглощения. Во-вторых, отсутствие значительного количества примесных
центров с локальными уровнями вблизи дна зоны проводимости и потолка валентной зоны
(которые мы наблюдали при изучении температурных зависимостей проводимости
аналогичных поликристаллов с несколько большим содержанием примесей) В-третьих,
отсутствие структуры сигнала за краем запрещенной зоны. Еще один факт: оценка
произведения времени жизни электронов на величину их подвижности по сигналу
фотопроводимости на переменном токе дает значение 3 ∙ 10-3 см2/В, что характерно для
высокоомных поликристаллов кристаллов p-CdTe . детекторного качества. Приведенный
спектр, однако, не дает представления о полном наборе электронных состояний дефектов,
присутствующих в материале. Дело в том, что измерения фотопроводимости на
переменном токе при модуляции светового потока с частотой f не позволяют
регистрировать медленные ловушки, времена обмена носителями которых с разрешенными
зонами τ > 1/f. Именно такими ловушками, как правило, и являются протяженные дефекты.
На рис.2.представлены спектры фотопроводимости того же самого образца, измеренные на
постоянном токе (без модуляции) при освещении образца с разных сторон (рис.2, a- свет
падает на грань А, рис.2,b- на грань В). Существенными отличиями этих спектров от
спектра, представленного на рис. 1, являются сдвиг максимума сигнала в длинноволновую
область и наличие структуры сигнала в области энергий фотонов больше ширины
запрещенной зоны Eg материала. Кроме того, спектры на рис. 2, a, b отличаются друг от
друга.

Рис.1. Спектр фотопроводимости,
измеренный на переменном токе
(модулированный световой поток).

Рис.2. Спектры фотопроводимости образца,
измеренные на постоянном токе
(без модуляции светового потока).
a — освещение с одной грани,
b - освещение с другой грани.

Интерпретация полученных результатов вызывает некоторые затруднения, прежде
всего потому, что в мировой литературе отсутствуют аналогичные данные. Не существует
также и сколь-нибудь убедительных представлений о процессах накопления заряда даже на
дислокациях, не говоря уже о межзеренных границах. Все же результаты, по нашему
мнению, можно объяснить, если предположить, что фотопроводимость определяется
протяженными дефектами, которые за время освещения успевают накопить достаточно
большой заряд.
Используя всю совокупность известных из литературы данных для объяснения
полученных результатов, мы предлагаем следующую модель. Давно показано, что
заряженные дислокационные трубки, например, вызывают локальные деформации
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энергетических зон полупроводника, что приводит к появлению потенциальных барьеров
для захвата (или возбуждения) неравновесных носителей заряда. Наблюдаемые нами
провалы сигнала фотопроводимости в области за краем собственного поглощения обусловлены, по-видимому, захватом возбуждаемых в зону проводимости электронов на
ловушки протяженных дефектов при преодолении электронами определенных барьеров Еь
Заметим, что возникновение Z-полосы в спектрах фотолюминесценции в CdTe объясняется
на основе аналогичной модели.Спектр фотопроводимости того же образца после его отжига
в насыщенных парах Cd при температуре ~ 650◦ C в течение 72 ч, случае освещение
образца с разных сторон не приводит к изменению структуры сигнала. Наблюдаемые нами
провалы сигнала фотопроводимости в области за краем собственного поглощения обусловлены, по-видимому, захватом возбуждаемых в зону проводимости электронов на
ловушки протяженных дефектов при преодолении электронами определенных барьеров Еь.
Возбуждаемые электроны с энергиями, большими Eg, захватываются только на один тип
ловушек при незначительном разбросе их энергий (узкий провал сигнала, который нельзя
объяснить экситонным поглощением, поскольку при измерениях на переменном токе этот
провал отсутствует).Отчетливое плечо на сигнале фотопроводимости говорит о том, что
вторая ловушка превратилась в известный для CdTe центр захвата электронов с уровнем Ev +
0.035(±0.02) эВ. Эти результаты свидетельствуют о том, что длительный отжиг приводит
либо к реконструкции ненасыщен- связей в области протяженных дефектов, либо к
существенному перераспределению фоновых примесей вблизи протяженных дефектов.
Какое из этих предположений наиболее близко к реальности, предстоит выяснить.
Выводы. Проведенные исследования по фотопроводимости показывают, что
электронные состояния протяженных дефектов, возбуждающие вокруг себя электрические
поля и поля упругих напряжений, скорее всего, определяются атомной структурой
протяженных дефектов, в частности наличием оборванных связей. Для окончательного
подтверждения (или опровержения) этого мнения в дальнейшем необходимо будет
использовать более сложные методы исследований, и прежде всего, локально-структурные.
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Модифіковані поверхні користуються широкою популярністю у найрізноманітніших
галузях: гальмування корозії, накопичення енергії, самовідновлення та детекції органічних
речовин. Особливо важливою для масштабного виробництва є простота синтезу, широкий
вибір мономерів та підкладок, можливість керування властивостями та мофологією щіток.
Тому розробка простої методики отримання полімерних щіток із контрольованими
характеристиками на поверхні різноманітних матеріалів є актуальною задачею сучасної
полімерної хімії.
Новий підхід, розроблений нами, дозволяє отримувати мультишарові полімерні щітки
із контролем висоти, щільності та природи покриття. Для цього, на першому етапі, підкладку
обробляли АПТЕСом в органічному розчиннику різної концентрації, що дозволяло
здійснювати контроль щільності полімерних гребенів. На другому етапі проводили реакцію
між аміно-групами АПТЕСу та кінцевою епоксидною групою водорозчинного полімеру,
який також містив пероксидну групу на другому кінці ланцюга. Контроль висоти гребенів
реалізується шляхом вибору полімеру із необхідною довжиною ланцюга.
Наявність на кінці полімера пероксидного фрагмента дозволяє прищепити другий шар
іншої природи до вже існуючих гребенів шляхом ініціювання полімеризації за радикальним
механізмом. Використовуючи різні мономери можливо отримувати електропровідні (КЕА та
ДМАЕМА), забарвлені, гідрофобні ті інші покриття.
Полімерні щітки вивчали за допомогою функціонального та елементного аналізу,
методів АСМ та СЕМ, імпедансної спектроскопії, і вони характеризуються хімічною
стабільністю, контрольованою щільністю та довжиною 20-30 нм.
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Рис.1. Загальна схема отримання мультишарових полімерних покрить на твердій
підкладці
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Практический интерес в работе статических систем автоматического управления
вызывают переходные процессы не только при действии одиночного управляющего, но и
при воздействии одиночного возмущающего сигнала.
Поэтому рассмотрены влияние нагрузки на работу статических систем подчиненного
регулирования е.р.с. (скорости) электродвигателей. Момент статического сопротивления
прикладывается в другом месте структурной схемы, чем сигнал управления, поэтому
поведение системы при воздействии со стороны нагрузки не будет аналогична поведению ее
со стороны управляющего воздействия.

Рис. 1. Структурная схемы статической системы управления УТВ-Д электроприводами
при входящем сигнале возбуждения I c R0  p 
Для определения передаточной функции приращение э.д.с. воспользуемся следующим
выражением [1]:
I c Ro  p   іяn Ro  p   TM Pедв .n  p 

Откуда:
едв.n
1  іяn Ro 
1 
1 
 p 
1 

1 

I c Ro
TM p  I c Ro  TM p  N n  p  

Получить аналогичные результаты возможно также воспользовавшись методом
операционного вычисления. При ударном прикладыванию нагрузки прирост э.д.с. (скорости)
может быть подан в виде [2]:
едв.n
mn 1T1 N n 1  p 
 p  
I c Ro
TM N n  p 

Тогда переходная функция изменения скоростей ости (э.д.с.) для системы УТВ-Д
имеет вид:
едв.3
4T
    1 Fa  
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TM
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Рис. 2. Переходные процессы в статических системах управ управления
электроприводами при возмущающему действию
Анализ переходных режимов при приложении нагрузки в статических системах
управления электроприводами показывает, что ток и изменение э.д.с. (скорости) двигателя
соответствуют технически оптимальным системам, перерегулирование не превышает 8,1%.
С уравнений видим, что приложение нагрузки в статических системах характеризуется
установленной погрешностью по возбуждающему действию, определяется по отношению
[3,5]:
 3б 

2n 1 T1 I c

TМ
I як
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kateryna.kaplia.fr.2019@lpnu.ua
Морква дика (Daucus carota) – цінна лікарська рослина, широко розповсюджена у
полях та відкритих місцях на території всієї України. Хімічний склад рослини відрізняється
наявністю широкого спектру біологічно-активних речовин: флавоноїдів, каротиноїдів,
зокрема вітаміну А,
-і
-каротинів [1]. Разом з тим спостерігається наявність кумаринів, фуранохромонів,
дубильних речовин, які зумовлюють ії сечо- і жовчогінну, спазмолітичну та протимікробну
дію. Була також досліджена антиоксидантна та протипухлинна дія моркви дикої [1].
Згідно з даними Держреєстру лікарських засобів України, був проведений
маркетинговий аналіз асортименту із вмістом плодів моркви дикої за чотирма показниками:
розподіл фармацевтичних препаратів за лікарськими формами (Рис.1), за фармакологічною
дією (Рис.2), за компаніями-виробниками (Рис.3) та за кількісним складом (Рис.4).
В результаті дослідження встановлено, що більшість проаналізованих лікарських
засобів моркви дикої представлені у формі фармацевтичних субстанцій (34 %) та капсул (33
%) (Рис.1).

Рис.1. Розподіл зареєстрованих лікарських форм з вмістом плодів Daucus carota
За фармакологічною дією 56 % препаратів Daucus carota
(Рис.2).

- це урологічні засоби

Рис.2 Розподіл лікарських препаратів із вмістом Daucus carota за фармакологічною
дією
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Асортимент лікарських препаратів представлено від 3 вітчизняних виробників, згідно
проведеного аналізу, найчисельніше представлено засоби ПАТ «Галичфарм», і у рівному
співвідношенні – ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» та ПАТ «Київмедпрепарат».

Рис.3 Вітчизняні компанії-виробники лікарських препаратів з вмістом Daucus carota
Більшу частину представлених на
багатокомпонентні лікарські засоби (89%).

вітчизняному

ринку

засобів

складають

Рис.4 Розподіл препаратів зі вмістом Daucus carota за кількісним складом
Висновки. В результаті проведеного аналізу препаратів фармацевтичного ринку
України до складу яких входить Daucus carota встановлено, що стосовно лікарської форми
найпоширенішими є капсули 33%, по фармакологічній дії 56 % досліджуваних лікарських
засобів це урологічні засоби, основним виробником є ПАТ «Галичфарм», 89 % препаратів багатокомпонентні засоби. Разом з тим варто зазначити, що існують широкі можливості
створення нових препаратів, на основі даної лікарської рослинної сировини. Отже, на даний
момент з урахуванням широкого ареалу розповсюдження моркви дикої в Україні створення
нових лікарських препаратів з вмістом даної рослинної сировини є перспективним
напрямком розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва.
Список літератури:
1. Medicinal Properties of Daucus carota in Traditional Persian Medicine and Modern
Phytotherapy / Rosita Bahrami, Ali Ghobadi , Nasim Behnoud, Elham Akhtari // J Biochem Tech. –
2018. - Vol. 2 - P. 108-112.
2. http://www.drlz.com.ua/ - Державний реєстр лікарських засобів України.

128

Philosophical sciences
ФІЛОСОФІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
Каранфілова Олена Володимирівна
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, політології, психології і
права Одеської державної академії будівництва та архітектури
Сліпченко Валерія Романівна
студентка 2-го курсу гр.247
Одеської державної академії будівництва та архітектури
В сучасній архітектурі назріла проблема організації міського середовища. Місто – це
величезний організм, потреби якого постійно зростають та змінюються. Тому на
сьогоднішній день питання урбаністики актуальне для вивчення проектування суспільного
середовища, а не окремих об’єктів.
Урбанізація - нова форма філософії просторово-структурної організації життя.
Міський простір одночасно виступає і матеріальним середовищем проживання людини, і
абстрактним конструктом його свідомості [1]. Є відомий афоризм, що приписується
давньогрецькому історикові Фукідіду: «Місто - це люди, а не стіни» [2, с.52]. У наші дні він
так само вірний, як і за часів міст старовини, тільки за цей час змінилися люди,
індустріалізація, цивілізація людей та відповідно змінились їх потреби. Багатовікове
осмислення міста як феномена цивілізації, що розвивається і місця концентрації
соціокультурних досягнень спонукає філософські роздуми на формування концепцій, що
пояснюють сенс і призначення міського простору в житті людей - індивідів і товариств.
Особливого звучання набуває філософський ракурс погляду на міське середовище в
умовах постіндустріального інформаційного суспільства, коли вироблені століттями
стратегії функціонування міст зустрічаються з такими технологічними змінами, які суттєво
змінюють спосіб життя міського населення. Сучасне філософське осмислення міста перш за
все спрямоване на взаємини в системі «людина - міське середовище», тобто має виразний
антропологічний вектор [3]. Не менш важливим є і розуміння міського контексту
соціального конструювання.
Відмінною особливістю нового підходу щодо формування комфортного міського
середовища стає розуміння того, що комфорт - це не тільки формальний набір елементів
благоустрою у вигляді лавок, урн і вуличного освітлення. Перш за все, це реалізація
соціальних сценаріїв, які адаптують міське середовище до потреб комунікацій між людьми,
створення доброзичливих сусідських просторів, що сприяють соціальній згуртованості [2].
На сучасному етапі розвитку соціуму склалася практика управління та проектування
життя міста і вирішення соціальних проблем, що витікає з позитивного бачення міста, не
відповідає складності тих задач, які стоять перед управлінськими структурами міст.
Позитивний підхід до аналізу міста акцентує увагу на об'єктних аспектах міського життя,
представляючи місто як машину і як структурно-функціональну організацію спільної
діяльності, засновану на поділі праці. Однак техніко-економічна складова далеко не
вичерпує зміст міського життя. Отже, місто це єдність трьох підсистем: екологічної,
технічної та соціальної. Такою теорією міста може бути філософія міста, коли місто виступає
рефлексивною формою культури. Це можливо через культурний етимон міста: місто є
онтологічною ідеєю збирання людини в єдине ціле, ідеєю організації простору проживання,
включаючи як власну людську тілесність ( «храм душі», тіло як «Житло душі»), так і власне
зовнішні по відношенню до індивіда форми тілесності - форми міського середовища, перш за
все публічні, комунікаційні соціальні простору. Філософія міста - це ідея міста, поняття
міста. Починаючи з античної філософії місто з його ідеалами гуманізму і міської спільноти це ідеал людини.
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Один з важливих соціальних орієнтирів - некомфортні для городян міста створюють
значні загрози стабільності нашого суспільства. Одна з найважливіших соціальних функцій
міста як організованого простору і організованого суспільства - це «соціальний демпфер» (в
загальному сенсі - хто-небудь або що-небудь, що діє заспокійливо, пом'якшувально,
гнітюче), який усуває жорстку залежність якості життя людей від рівня їх доходів.
Комфортне міське середовище, яке створюється впровадженням інноваційних
технологічних, управлінських, соціальних та містобудівних рішень, здатне в значній мірі
пом'якшувати майнову нерівність городян.
У зв’язку з викладеним вище, філософія міста повинна показати горизонти, де буде
знаходитися робота з розвитку міста. Все більш актуальним стає осмислення технічного
компонента міського життя, особливо на тлі зміни типу техніки. Місто має плануватися так,
щоб можливості, що стали доступними за допомогою нових технологій, не змогли
зруйнувати його соціальну тканину. Інноваційність і сутнісна риса, і спосіб існування міста
як соціальної системи. У місті як соціокультурної системі є багаті потенційні можливості
для найрізноманітніших напрямків розвитку. Нове завжди з'являється в містах; Місто - локус
інноваційного розвитку.
Список літератури:
1. Бабенко В. М. Філософія архітектури міста : історія і майбуття / Збірник наукових
праць ДонНАБА. – №1 – 2015 (1).
2. Бєломєсяцев А. Б. Філософські основи архітектури / Інститут проблем сучасного
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТОЗВ’ЯЗАНИХ LCLФІЛЬТРІВ ДЛЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Кацив С.Ш.
к.т.н., доц., доцент, Вінницький національний технічний університет
Мадьяров В.Г.
к.т.н., доц., професор, Вінницький національний технічний університет
Вступ. В системах інвертування сонячних електростанцій для підтримання в
припустимих межах коефіцієнту гармонік струму навантаження оптимальним є
використання LCL-фільтрів, які, зазвичай, виконуються у вигляді тристрижньової магнітної
системи, що має магнітний зв’язок між індуктивностями різних фаз. Для мінімізації вартості
та габаритів фільтру є важливим оптимізувати визначення його параметрів виходячи з умови
мінімізації коефіцієнту гармонік струму.
Математична модель задачі оптимізації фільтрів
Оптимальні індуктивності фільтрів будуть визначатися за умови, щоб коефіцієнт
нелінійних спотворень струму в навантаженні не перевищував 3%. Для цього спочатку
знайдемо АЧХ фільтрів відносно струму в навантаженні. За теоремою компенсації
еквівалентне навантаження представимо як Z n  Rn  jLn .
Оскільки схема трифазного фільтра є симетричною, для спрощення задачі АЧХ
L
визначаємо для однофазного фільтра (рис. 1). Приймемо, що L2  1 .
2

Рисунок 1 – Схема LCL-фільтру
АЧХ фільтра відносно струму в навантаженні є модулем передатної характеристики:
I  j 
.
(1)
H iu  j   n
U  j 
Для її визначення знайдемо спочатку вхідний опір кола:
 1 
L


  Rn  j   Ln 
j C  
2

Z вх  j   jL  
,
(2)
1
L

 Rn  j   Ln 
j C
2

тоді вхідний струм
U  j 
I 1  j  
,
(3)
Z вх  j 
а струм у навантаженні
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I n  j   I 1  j 

1
jC

.
(4)
1
L

 Rn  j   Ln 
jC
2

Провівши алгебраїчні перетворення в середовищі MathCAD, отримаємо передатну
характеристику

і АЧХ

На вхід математичної моделі мають надходити такі дані.
1.
Спектр діючих значень фазної напруги після інвертора U kф від 1-ї до 50-ї
гармонік. Цей спектр може бути заданий як у вольтах, так і у відсотках до першої гармоніки.
Його бажано отримувати від вимірювальних приладів, за відсутністю приладів за
результатами комп’ютерного моделювання.
2.
Фазна діюча напруга навантаження U фн .

 

3.

Фазний діючий струм навантаження I фн .

4.
Коефіцієнт потужності навантаження Cos  н .
5.
Ємність фільтру. Зазначимо, що оскільки ємності трифазного фільтру з’єднані
трикутником, слід перевести їх значення в еквівалентну зірку ( C зір  3Cтрик ).
6.
Початкові значення індуктивностей.
7.
Граничне значення коефіцієнта нелінійних спотворень струму THDmax .
На першому кроці у відповідності з теоремою компенсації визначається
еквівалентний опір навантаження.
Uф
, Rn  Z n Cos  н , Ln  Rn tg н
Zn 
Іф
(5)
На другому кроці згідно виразів (1) – (5) знаходиться передатна характеристика
H iu  j  і АЧХ H iu  j  .
На третьому кроці визначається спектр струмів в навантаженні.
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k  1......50 I kn  U kф H iu  jk  ,

(6)

На четвертому кроці визначається коефіцієнт нелінійних спотворень струму THD .
50

2
 I kn

THD 

k 2

,
I1n
Нарешті далі виконується процедура оптимізації.
L  Min THD  THDmax  ,

(7)

(8)

Програмна реалізація задачі оптимізації фільтру LCL
Програма виконана в середовищі Excel. Фрагмент програми зображено на рис. 2.

Рисунок 2 – Фрагмент програми оптимізації фільтру LCL
Висновок. Оскільки вартість та габаритні розміри LCL-фільтру безпосередньо
залежать від значень індуктивностей, то є важливим їх мінімізація, при якій гарантується
забезпечення умови для всіх значень струму навантаження.
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МЕТОД РОТЕ ДЛЯ ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ В ТРУБЕ
Каянович С.С.
Минск, Беларусь
Введение. В работе [1] с использованием метода Роте исследовался вопрос о
разрешимости дифференциально-разностной задачи для вязкого течения в канале. В данной
работе исследуется аналогичный вопрос для вязкого течения в трубе прямоугольного
сечения. При доказательстве разрешимости задачи Дирихле для компонент скорости u1 , u3
новых принципиальных трудностей не возникает, поскольку теорема Шаудера, существенно
используемая в доказательстве, имеет место в n -мерном евклидовом пространстве ( n  2 ).
Для справедливости теоремы Шаудера одним из требований является требование
достаточно гладкой границы той области, в которой решается задача. У трубы, о которой
сказано выше и которая представляет собой прямоугольный параллелепипед, сгладим все
двугранные и трёхгранные углы. Область со сглаженными углами изображена на рисунке 1.
На рисунке отмечены также вершины A, B, C , D, A1 , B1 , C1 , D1 исходной трубы прямоугольного
сечения, которые занумерованы в указанном выше порядке цифрами (на рисунке цифры
указаны в круглых скобках около соответствующих вершин).

Рис. 1
Примем следующие обозначения:
x  ( x1 , x2 , x3 ) , 0  x1  L,0  x2  H 2 ,0  x3  H 3 , 0  t  T ,   (0, L)  (0, H 2 )  (0, H 3 ) ,
грани:
S1  [0  x1  L,0  x2  H 2 , x3  0]

– нижняя, S 2  [0  x1  L,0  x2  H 2 , x3  H 3 ] –
верхняя, S3  [0  x1  L, x2  0,0  x3  H 3 ] – передняя, S 4  [0  x1  L, x2  H 2 ,0  x3  H 3 ] –
задняя, S5  [ x1  0,0  x2  H 2 ,0  x3  H 3 ] – левая, S 6  [ x1  L,0  x2  H 2 ,0  x3  H 3 ] –
правая.
4

S   S k – твёрдая поверхность трубы, S 5 – вход в трубу, S 6 – выход из неё,
k 1
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6

SiT  Si  [0, T ], i  1,6 , S T  S  [0, T ] , S   Sk – граница области  ,     S ,
k 1

~
T    [0, T ] , S – поверхность, полученная из
~
поверхности S в результате сглаживания всех двугранных и трёхгранных её углов,  –
~
~ ~ ~ ~
~
S,
    S , T    [0, T ] ,
область,
ограниченная
поверхностью
~ ~
~
~
ST  S  [0, T ], T    [0, T ] .
ST  S  [0, T ] ,

T    [0, T ] ,

Рассмотрим задачу (плотность   1 , на твёрдой поверхности ui  0, i  1,3 ):
3
3
u1
 2u
u
p
   21   uk 1 
t
xk x1
k 1 xk
k 1
u2 u1 u3


0,
x2 x1 x3

~
( x , t )  T ,

,

(1)

( x , t )  T ,

(2)

3
2
3
2
~
u3
 2u
 2u
u
 2u k
p
 (1   ) 23    23   uk 3  

 0 , ( x , t )  T ,
t
xk k 1 xk x3 x3
k 1 x3
k 1 xk
k 1
3
 2 p 3 3 uk u j
~
( x , t )  T ,
 
0 ,

2
k 1 xk
k 1 j 1 x j xk
~
u
 b1 ( x ), x   ,
u ~  ~ ( s, t ), ( s, t )  S ,
1 t 0

p
n

где

p
n

~
ST

1 ST

3

~
ST

  ( s)  j ( s, t ) cos j

1

(3)
(4)
(5)

T

~
( s, t )  ST ,

(6)

j 1

~
– производная по направлению вектора n внутренней нормали к ST

i –

 2ui 3
u u
  uk i  i . Будем предполагать,
2
xk t
k 1 xk
k 1
~
 b1 ( s ), x  s  S , l  5,  (0,1) . Срезающая функция
3

угол между вектором n и осью Oxi , i   

~
~
S  Cl , ,~1 ( s, t )  Cl , ( ST ) , ~1 t 0
~
 ( x)  Cl , () , определяется по аналогии с [1].
Метод Роте. Находим приближенные решения методом Роте. Разбиваем пространство
~
~
( x, t ) плоскостями tm  m , m  0,1,2,..., M , M  T . Пусть  m есть сечение T плоскостью
~
~
~
~
tm  m , S m – его граница,  m   m  S m и пусть  m – сечение T плоскостью tm  m

что

, S m – его граница,  m   m  S m .
~
На каждом временном слое в m определим функции ui , p (i  1,3) , которые

будем обозначать u1, m , u2, m , u3, m , pm , m  0, M . При t0  0 функция u1,0  u1  b1 задана .
Найдем при этом

t

функцию

u 2 в областях

1  (0  x1  L,0  x2  2 ,0  x3  H 3 )

 2  (0  x1  L, H 2  2  x2  H 2 ,0  x3  H 3 ) , решая (2) с граничными условиями u2

и u2

x2  H 2

x2  0

 0 ( u3 x  0 ) соответственно . Для любого x2 : 0  x2  2 получаем
3

x2

u2 ( x1 , x2 , x3 )    Du1,3 ( x1 , z, x3 )dz ,
0

u2 ( x1 , H 2  x2 , x3 )  

H 2  x2

 Du

1, 3

H2

( x1 , z, x3 )dz ,

и

0
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u1 ( x1 , z, x3 ) u3 ( x1 , z, x3 )
 2u 2
 2u1
 2u3

. Интегрируя


0 в
x1
x3
x22 x1x2 x3x2
u2
  (0  x1  L,   x2  H 2   ,0  x3  H 3 )
при
x    Du1, 3 ( x1 , z , x3 ) z  ,
x2 2

где Du1,3 ( x1 , z, x3 ) 
области

u2

x 2  H 2 



H 2 

 Du

1, 3

( x1 , z, x3 )dz , находим решение u2,0 . Это решение удовлетворяет (2) и

H2

определено в 0 .
Решаем теперь (2) относительно функции u 3 , полностью повторяя только что
выполненное его решение относительно u 2 (с найденной функцией u2  u2,0 ), получая
~
~
решение u~3,0 , которое определено в 0 . Полагая ~3,0 S~  u~3,0 ( s ), s  S0
( 0  0 ),
0

решаем (3) (в котором производная по времени заменена разностной производной и которая
~
при решении на нулевом слое равна нулю) в 
с условием на границе ~3,0 S~ (это решение
0
0

существует в силу теоремы Шаудера (см. [1])). Получаем решение u3,0 , которое определено в

~
~
0 . После этого, решая (4), (6), находим p0 в 0 . Решение задачи (4), (6) определено с
точностью до произвольной константы [2].

~

Итак, определены u1,0 , u2,0 , u3,0 , p0 . Переходя на слой 1 и решая (1), (5), получаем
u1,1 в области

~
~
1 (в силу теоремы Шаудера). Продолжаем функцию u1,1 , найденную в 1 ,

на 1 (см. [1]) и оказываемся в том же самом положении, с которого начинали движение по

~

временным слоям (тогда была известна функция u1,0 ). Повторяя на слое 1 всё то, что выше

~

делалось на слое 0 , находим u1,1 , u2,1 , u3,1 , p1 . Продолжая движение по слоям, доходим до

~

слоя  M , что приводит к теореме.

~
~
~
~
~
~
Теорема. Пусть S  Cl , , 1 ( s, t )  Cl , ( ST ) ,  1 t 0  b1 ( s ), x  s  S ,  ( x)  Cl , () ,
~
b1 ( x )  Cl ,  , l  5,  (0,1) . Тогда при достаточно малых 
задача (1) – (6), в
которой производная по времени заменена разностной производной, имеет единственное
u2,m
~
~
 Cl 1, m ,
решение при любом t  tm  m , m  0, M , причём u1,m , u3,m  Cl , m ,
x2
~
pm  Cl 1, m .
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Кирилюк В.П.
Уманський національний університет садівництва
Доцент, кандидат с.-г. наук, доцент
hidrotechnik@ukr.net
Земля, як природний ресурс, повинна використовуватися з дотриманням законів
природи. Оскільки в умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва вплив на
землю збільшується, то застосовувана система землеробства стосовно природного
середовища повинна бути керованою. Керування використанням землі повинне
здійснюватися тільки в процесі її використання. Так, при обґрунтуванні допустимого рівня
використання території необхідний комплексний, тобто ландшафтний підхід, що дозволяє
усебічно вивчити потенційні можливості кожної ділянки як природно-територіального
комплексу.
При протиерозійній організації території повинні бути сформовані агроландшафти, а
на території сівозмін – кожне поле повинне бути “вписано” у природно-територіальний
комплекс. Для досягнення поставленої мети необхідно з урахуванням ландшафтної карти
виділити площі для кожного угіддя. У першу чергу необхідно виділити ділянки, що в
інтересах захисту ґрунтів від ерозії повинні бути залужені, – долинні і частково прибалочні
ландшафти; залісені – зруйновані і ті, що не підлягають рекультивації землі. Потім
визначається площа, яку необхідно вилучити із систематичної обробітку, тобто виділити в
ґрунтозахисні сівозміни. Це, в основному, землі прибалочних ландшафтів. На землях
схилового ландшафту можуть розміщатися польові зернотрав’яні сівозміни, а на
приводороздільних ландшафтах – польові просапні сівозміни [1].
Проєкти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь, розробляються з метою організації сільськогосподарського
виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та
землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва,
раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного
середовища і покращання природних ландшафтів. Дані проєкти передбачають протиерозійну
організацію території [2].
Головним завданням протиерозійної організації території є раціональне розміщення
складових комплексу з органічним їх ув’язуванням між собою з природними умовами і
характером використання кожної конкретної земельної ділянки.
Протиерозійну організацію території здійснюють у послідовності [3]:
– розподіл земельних фондів за інтенсивністю використання;
– розміщення водорегулювальних смуг, посилених канавою і валом, на межах
переходу одного фонду в інший;
– організація сівозмін на виділених фондах.
Під час розробки проєктів внутрігосподарського землевпорядкування з
комплексом протиерозійних заходів враховують:
– спеціалізацію господарства і перспективу структури посівних площ. Якщо у
господарствах наявна значна кількість еродованих ґрунтів, доцільно зменшити площі
просапних культур з тим, щоб площу, що залишилась, можна було використати у
раціональних сівозмінах на не змитих і слабо змитих ґрунтах;
– визначення лінійних рубежів. Межі господарств, полів, робочих ділянок,лісосмуги
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слід встановлювати переважно по вододільних лініях або впоперек схилу за напрямком
основних горизонталей, що дасть змогу уникнути концентрації поверхневого стоку води і
створити передумови для усунення обробітку ґрунту та сівби культур. У районах із
сильно вираженою вітровою ерозією на рівнинних ділянках і схилах крутизною до 1°
лінійні рубежі слід визначити переважно впоперек панівних ерозійно-небезпечних вітрів;
– раціональний склад і розподіл земельних угідь, їх використання, типи, кількість і
розмір сівозмін, внесення підвищених норм добрив;
– раціональне використання сильно-еродованих ґрунтів. Відведення їх під постійне
залуження, заліснення, багаторічні насадження, докорінне і поверхневе поліпшення
природних кормових угідь;
– раціональне проєктування полів сівозмін з їх внутрішньо польовою організацією.
Основою протиерозійрої організації території є диференційоване використання
земельних угідь залежно від її ґрунтово-ландшафтних умов і ґрунтозахисної здатності
сільськогосподарських культур. Під час проєктування проводять диференціацію або
групування земель залежно від типу використання.
Система правильно організованих сівозмін є основою протиерозійного комплексу і
об'єднує всі протиерозійні заходи та прийоми в єдину злагоджену і послідовну систему,
забезпечує її сумарний позитивний ефект, дає змогу дотримуватися загальних принципів
побудови сівозмін, забезпечувати добрими попередниками основні культури, дотримуватись
оптимальних строків повернення їх на попереднє місце.
Під час складання системи сівозмін поряд з
урахуванням спеціалізації
господарства, рельєфу, співвідношення різних технологічних груп земель, треба виходити з
умови обов'язкового відтворення родючості ґрунту за рахунок технологічних засобів,
природних чи антропогенних ресурсівдо конкретних можливостей кожного господарства.
Планово-організаційною основою, яка об'єднує і взаємопов'язує всі частини будь якої,
в тому числі протиерозійної системи землеробства в єдине ціле, є науково-обґрунтована
організація території господарства з всіма її угіддями – орними землями, природними
сіножаттями та пасовищами, лісовими масивами, водними басейнами, дорожньою сіткою,
виробничими будівлями та іншими об'єктами. У відповідності з існуючим земельним
законодавством організація території господарств здійснюється в порядку їх
внутрігосподарського землевпорядкування. Зміни меж існуючих землекористувань, в тому
числі, з метою захисту ґрунтів від ерозії, здійснюються в порядку міжгосподарського
землевпорядкування. Проєкт протиерозійної організації території може складатися для
всього землекористування, окремих площ водозборів, схилів, сівозмін, полів сівозмін та
робочих ділянок.
Тому при розробці проєктів протиерозійної організації території уточнюються
попередні рішення, виконані на рівні району в схемі землевпорядкування (протиерозійних
заходів) району. Якщо попередніх проєктних пропозицій не розроблялося, то вони повинні
бути розроблені в проєкті протиерозійної організації території.
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Лікарські рослини та лікарські засоби, що одержують з них, широко застосовують у
медицині та становлять значний сегмент асортименту лікарських засобів на ринку України.
Аналіз наявних препаратів з певним спектром дії або з певним видом сировини дозволяє
виявити напрями перспективних фармацевтичних розробок.
Chelidonium majus L. широковідомий як корисна та важлива рослина для лікування
багатьох хвороб в фітотерапії і в традиційній медицині. Чистотіл звичайний викликає
великий інтерес для медичного використання завдяки наявності основних вторинних
метаболітів - ізохінолінових алкалоїдів: сангвінарину, хелідоніну, хелеритрину, берберину та
коптизину. В незначній кількості містяться сапоніни, флавоноїди, аскорбінова кислота,
каротин, органічні кислоти. Препарати C. majus та його очищені сполуки виявляють
жовчогінні, спазмолітичні, болезаспокійливі, седативні, протизапальні, сечогінні,
протипухлинні протимікробні властивості [1].
Згідно з даними взятими з Державного реєстру лікарських засобів України на
фармацевтичному ринку України станом на вересень 2021 року зареєстровано 24 товарні
одиниці з вмістом Chelidonium majus (Чистотілу трава, трава / ПрАТ Фармацевтична
фабрика "Віола", Україна; Чистотілу трава, трава / ПрАТ "Ліктрави", Україна; Холедіус,
розчин оральний / ПрАТ "Біолік", Україна; Хепель, таблетки / Біологіше Хайльміттель
Хеель ГмбХ, Німеччина; Холе-гран, гранули / ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка",
Україна; Гепар комп. Хеель, розчин для ін'єкцій / Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ,
Німеччина; Угрин, настойка / ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна; Седатив ПЦ,
таблетки / БУАРОН, Франція; Гуна-бовел, краплі оральні / Гуна С.п.а., Італія; Угрин, маса
подрібнена (субстанція) / ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна; Чистотілу трава,
трава (субстанція) / ПрАТ "Ліктрави", Україна; Хепель Н, розчин для ін'єкцій / Біологіше
Хайльміттель Хеель ГмбХ, Німеччина; Венотон, настойка / ПАТ "Хімфармзавод "Червона
зірка", Україна; Фітодент, настойка / ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна;
Хеліскан, настойка / ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна; Фітодент, маса
подрібнена (субстанція) / ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна; Хеліскан, маса
подрібнена (субстанція) / ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна; Венотон, маса
подрібнена (субстанція) / ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна; Простатофіт,
настойка / ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ", Україна; Гінекофіт,
настойка / ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "Ейм", Україна; Іберогаст,
краплі оральні / Штайгервальд Арцнайміттельверк ГмбХ, Німеччина; Детоксифіт, збір /
ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ", Україна; Галстена, таблетки /
Ріхард Біттнер АГ, Австрія; Галстена, краплі оральні / Ріхард Біттнер АГ, Австрія) [2].
Проаналізувавши країни – виробники, видно, що більшість препаратів, із вмістом
Chelidonium majus вироблені на фармацевтичних підприємствах України (66,6 %)
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Серед вище наведених найменувань субстанції становлять 20,83 % (5 од.), а лікарські
засоби в різних лікарських формах – 79,17 % (19 од.). Більшість препаратів представлена у
формі настойок – 31,58 % (6 од.), таблетки та оральні краплі становлять 15,79 % (по 3 од.),
розчини для ін’єкцій та чистотілу трава(фільтр-пакети) – 10,53 % (по 2 од.), збори та гранули
– 2,26 % (по 1 од.). До комплексних гомеопатичних препаратів належать: Холедіус, Хепель,
Гепар Комп. Хеель, Седатив ПЦ, Гуна-бовел, Галстена.
Згідно даних,
щодо анатомо-терапевтично-хімічної класифікації, наведених у
довіднику лікарських засобів «Компендіум» випливає, що препарати з вмістом Чистотілу
звичайного (Chelidonium majus L.) належать до різноманітних груп: Чистотілу трава та
Детоксифіт – засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм (АТХ А16А Х);
Угрин - інші дерматологічні препарати (АТХ D11A X); Венотон - капіляростабілізуючі засоби
(АТХ С05С Х); Фотодент - інші засоби для місцевого застосування у стоматології (АТХ A01A
D11); Простатофіт - засоби, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії
передміхурової залози (АТХ G04C X); Гінекофіт - засоби, що застосовуються у гінекології
(АТX G02C X); Іберогаст - засоби, що застосовують при функціональних шлунковокишкових захворюваннях (АТХ А03); Хеліскан - цитокіни та імуномодулятори.
Імуностимулятори (АТХ L03А X). Холе-гран - препарати, що застосовуються у разі біліарної
патології (А05А Х) [2].
В таблиці 1 наведено розподіл препаратів з вмістом сировини C. majus за
фармакологічною дією. Більшість з них проявляють жовчогінну, протизапальну,
спазмолітичну дії [2, 3].
Таблиця 1
Фармакологічна дія препаратів з вмістом сировини C. Majus
Препарати
Фармакологічна дія
жовчогінна,
спазмолітична,
болезаспокійлива,
седативна,
Чистотілу трава
бактерицидна, сечогінна
Холедіус
нормалізація роботи ШКТ, секреторна
комплексне лікування гострих та хронічних захворювань печінки,
Хепель
функціональних розладів печінки.
нормалізація роботи кишківника, жовчогінна, знеболююча,
Холе-гран
спазмолітична
гепатопротекторна, жовчогінна, регенеруюча, метаболічна,
Гепар комп. Хеель
антиоксидантна
послаблююча, нормалізація роботи ШКТ, при порушенні функції
Гуна-бовел
печінки
внаслідок
нераціонального
харчування;
протигемороїдальна дія (при комплексному лікуванні)
Угрин
ранозагоювальна, протизапальна та антимікробна
Седатив ПЦ
седативна
Хепель Н
гепатопротекторна, спазмолітична, жовчогінна, протизапальна
венотонізуюча,
капіляропротекторна,
антиексудативна,
Венотон
протизапальна та протинабрякова
Фітодент
протизапальна, аналгезуюча, дезінфікуюча і фунгіцидна
Хеліскан
імуностимулююча
Простатофіт
протизапальна, аналгетична та спазмолітична
Гінекофіт
протизапальна, ранозагоювальна, гемостатична
нормалізація моторики ШКТ, протизапальна, антиоксидантна,
Іберогаст
вітрогінна, антибактеріальна та цитопротекторна дії
жовчогінна, спазмолітична, протизапальна, капіляропротективна
Детоксифіт
та протинабрякова
Галстена
спазмолітична та протизапальна дії на гепатобіліарну систему
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Проведений аналіз асортименту лікарських препаратів з Chelidonium majus L., які
зареєстровані на території України, дозволяють зауважити наступне:
1)
Найбільше лікарських засобів зустрічається у вигляді настойок – 31,58 % (6
од.);
2)
Більшість препаратів Чистотілу звичайного Chelidonium majus L. вироблені на
фармацевтичних підприємствах України – 57,89%, серед яких лідером є ПАТ "Хімфармзавод
"Червона зірка" – 36,36 %;
3)
Більшість лікарських препаратів чистотілу – це засоби з жовчогінною,
протизапальною, спазмолітичною діями;
4)
Розробка нових сучасних оригінальних лікарських засобів на основі Чистотілу
звичайного Chelidonium majus L. є перспективною та конкурентоздатною на вітчизняному
фармацевтичному ринку.
Отже, проведений аналіз українського ринку лікарських препаратів показав, що
частка вітчизняних засобів Чистотілу звичайного Chelidonium majus L. є невеликою, проте
препарати з його вмістом мають різний спектр дії. З цього випливає, що є широкі можливості
щодо розширення асортименту та створення нових препаратів на основі даної рослинної
сировини.
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АНАЛІЗ ОБМОТОК З МІДІ І АЛЮМІНІЮ В СУХИХ СИЛОВИХ
ТРАНСФОРМАТОРАХ
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магістрант, Подільський державний аграрно-технічний університет
Думанський О.В.
канд. техн. наук., доцент Подільський державний аграрно-технічний університет
Дубік В.М.
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Відомо, що алюміній є одним з основних матеріалів для обмотки низької напруги
сухих трансформаторів потужністю понад 15 кВА. У деяких інших країнах світу мідь є
переважаючим намотувальним матеріалом. Основною причиною вибору алюмінієвих
обмоток є їх низька початкова вартість. Вартість міді історично виявилася набагато більш
мінливою, ніж вартість алюмінію, так що ціна мідного провідника в цілому є більш дорогим
вибором. Крім того, оскільки алюміній має велику пластичність і легше піддається зварці, то
він є дешевшим матеріалом при виробництві. Проте надійні з'єднання алюмінію вимагають
більше знань і досвіду з боку виробників силових трансформаторів, ніж це необхідно для
мідних з'єднань. Технічні аргументи в електротехнічної промисловості про переваги і
недоліки алюмінію в порівнянні з міддю змінюються протягом багатьох років. Більшість з
цих аргументів несуттєві, а деякі можуть бути класифіковані просто як дезінформація.
Основні розбіжності з приводу вибору матеріалу обмотки відображають чотири характерних
відмінності між міддю і алюмінієм (табл. 1).
Таблиця 1
Характерні відмінності між міддю і алюмінієм
Параметр
Алюміній
Мідь
Коефіцієнт розширення на °С × 10–6 при 20 °С
23
16,6
Теплопровідність БТЕ / фут / ч / БПФ 2 / °F при 20 °С
126
222
Электропровідність, %, при 20 °С
61
101
2
Міцність на розрив, н/мм
28–42
40
Ще однією характерною відмінністю є можливість з’єднання. Оксиди, хлориди,
сульфіди або недорогоцінні метали більш проводять на міді, ніж на алюмінії. Цей факт
робить очистку і захист з'єднувачів для алюмінію більш відповідальною. Деякі виробники
вважають з'єднання міді з алюмінієм несумісними. Також під питанням є поєднання з'єднань
між алюмінієм трансформаторів і мідним дротом приєднання. І мідь, і алюміній схильні до
окислення або іншим хімічним змінам під впливом атмосфери. Проблема в тому, що окис
алюмінію є хорошим ізолятором, в той час як оксид міді, хоча і не вважається хорошим
провідником, але не так проблематичний в болтових з'єднаннях. Зачистка контактів разом з
якісним з'єднанням дозволяють запобігти окисленню. Ці рекомендації стосуються будь-якої
матеріалу, але більш істотні для алюмінію. Більшість електриків добре навчені цим
процедурам, і техніка виконання болтових з'єднань провідників з алюмінію чітко
встановлена, а її надійність доведена практикою.
Вибір між обмотками трансформатора з алюмінію або міді в більшості випадків
зводиться до особистих вподобань споживача. Висока ціна на мідь часто вимагає
виправдання покупки, але ці аргументи спростовані в цій статті. Досвід роботи в галузі не
підтримує жодну з найбільш часто заявляються причин вибору міді в порівнянні з
алюмінієм. Попит на сухі трансформатори з алюмінієвими низьковольтними обмотками,
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ймовірно, буде рости через їх істотної переваги по вартості перед міддю. Як деякі зі старих
міфів зникають через успіх алюмінію, так все більше користувачів віддають перевагу
заплатити менші гроші при відносно невеликій додатковій увазі до деталей, таких як,
необхідне виконання надійних з'єднань. Хороша практика при створенні електричних
з'єднань - перевага для всіх в галузі, незалежно від того, використовується алюміній або мідь.
Перш ніж вкласти капітал в додаткову вартість мідних трансформаторів, необхідно
досліджувати причини переваги міді в технічних характеристиках.
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Багаторічні експерименти у виробничих умовах підтверджують ефективність
використання ЕМВ для пригноблення шкідливих мікроорганізмів [1…5].
Дослідження показують, що при НВЧ опроміненні ґрунту відбувається знищення
насіння бур'янів і шкідливих мікроорганізмів на глибині до 10 см і глибше. Основний ефект
знищення відбувається із-за виборчого нагріву насіння і мікроорганізмів як вологих
діелектриків. Загибель насіння бур'янів і мікроорганізмів відбувається не стільки від нагріву,
скільки від дуже високої швидкості наростання температури цих об'єктів при дії ЕМВ. За
одну секунду температура їх підвищується на декілька градусів, причому нагрів йде
зсередини організму. НВЧ метод боротьби з бур'янами і хворобами діє на усі види бур'янів і
більшість шкідливої мікрофлори ефективніше в порівнянні з хімічними і біологічними
методами [1…5].
Електромагнітна енергія знайшла застосування для знезараження насіння перед
посівом замість їх хімічного протравлення. Поміщення насіння на 20…60 с в ЕМП
практично повністю знезаражує їх від шкідливих мікроорганізмів, а також грибкових,
бактерійних і частково вірусних хвороб [5].
Використання ЕМВ при обробці кормів дозволяє знищити шкідливі для тварин і
птахів мікроорганізми, що містять, наприклад, в концкормах, з поліпшенням їх якості [5].
Знезаражувальний ефект досягається при температурах нижчих, ніж при традиційній
обробці, значно збільшується тривалість зберігання комбікормів.
Електромагнітна енергія є одним з перспективних методів боротьби з шкідливими
комахами зернових запасів: борошняним хрущаком і кільчастим шовкопрядом [2].
Опромінення личинок і лялечок борошняного хрущака ЕМВ з параметрами: частота
38,7 ГГц, щільність потоку потужності 400 мкВт/см2, експозиція 10 хв призводить до
зменшення числа лялечок при обертанні в лялечку до 82,8% по відношенню до контролю,
обертання в лялечку відбувається із затримкою на 5...6 днів, вихідного личинок, що
обернулися в лялечку, з дефектом складає 100% [5].
Ефект дезинсекції при НВЧ опроміненні виявився при температурі 40...50°С. Ефект
був зафіксований для усіх форм розвитку комах (яйце, личинки). Одночасно з цим
забезпечувалося 100% знищення патогенної мікрофлори, яка негативно впливає на насіння
при зберіганні.
З допомогою НВЧ енергії була розв'язана проблема стерилізації молока. Для дії на
мікроорганізми молока в НВЧ пастеризаторі було використано три чинники: миттєвий нагрів
із створенням локального джерела усередині бактерії; висока температура і щільність НВЧ
енергії. У медицині дуже ефективним виявилося використання НВЧ енергії для сушки і
формоутворення у фармакологічному виробництві (капсули, пігулки і ін.), сушки лікарських
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трав при низьких температурах (30°…40°С) зі збереженням лікувальних якостей,
екстрагування лікарських рослин, мікрохвильової томографії, мікрохвильових аплікаторів
(зовнішні, внутрішньо- порожнинні і внутрішньо- тканинні), стерилізації (інструменту,
посуду, одягу, взуття, приміщення)[3].
Проведений аналіз по дії імпульсної НВЧ енергії на шкідливу мікрофлору і комах
продуктів сільського господарства показує, що НВЧ енергія - це дуже ефективне джерело,
яке у ряді застосувань має безперечні переваги перед іншими джерелами. Таке джерело не
вносить яких-небудь забруднень при впливі на біологічні об'єкти, відрізняється гнучкістю в
застосуваннях і практично без інерційний в управлінні.
З аналізу інформаційних і теплових ЕМ методів дезинфекції матеріалів і біологічних
речовин, слід віддати перевагу інформаційному методу.
Слід зазначити, що дезинфекційні ефекти при застосуванні інформаційного ЕМП
можливо тільки при оптимальному поєднанні параметрів біотропів ЕМП (частота, щільність
потоку потужності, експозиція та ін.). Проте визначення оптимальних параметрів ЕМП для
дезинфекції матеріалів і біологічних речовин вимагає розробки моделей, що враховують
параметри ЕМП, що впливає на мікроорганізми.
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До основних видів біопалива другого покоління (2G) або «покращеного біопалива»
відносяться біоетанол (з целюлози), біодизель (вироблений за методом Фішера-Тропша),
біометанол, біоМТБЕ, біо-ДМЕ, біоводень, біо-ЕТБЕ, HTU-дизель. Таке біопаливо
отримують за новими технологіями з непродовольчої біосировини, з окремих видів
спеціально вирощуваних енергетичних рослин, відходів деревопереробки, харчових відходів
[1]. Основні переваги біопалива 2-го покоління в порівнянні з традиційним біопаливом:
різноманітність біологічної маси, придатної до переробки; більш висока ефективність
виробництва – в середньому на 30-40%; суттєве скорочення викидів деяких видів
парникових газів в процесі використання біопалива може досягати 90% (біопаливо 1-го
покоління у середньому до 50%). Основними недоліками біопалива 2-го покоління є
недосконалість технологій, висока собівартість випуску; економічно вигідними стають лише
масштабні виробництва зі значною продуктивністю, а значить – великими
капіталовкладеннями.
Останні події пов’язані з скороченням потужностей та обсягів транспортування через
українську ГТС російського природного газу у Європу породжують питання пошуку
можливостей зменшення негативних факторів від такого скорочення. Одним з
перспективних напрямків розвитку екологічно-безпечної енергетики розглядається
можливість використання біоводню. Водень зберігає велику кількість хімічної енергії на
одиницю маси (142 МДж/кг), яку можна вивільнити, без емісії побічних продуктів згоряння в
атмосферу.
У Європі до 2050 року діятиме новий документ "New Green Deal" (Нова Зелена
Земля), який охоплює всі дефініції скорочення СО2 для т.зв. сектору ETS, який зобов’язаний
купувати права на викиди CO2 та т.зв. non-ETS, які не входять до системи, такі як транспорт
та сільське господарство, які також зобов'язані спеціальними законодавчими актами
зменшувати викиди CO2. Головною метою #EUGreenDeal [3] є декарбонізація, тобто відхід
від використання кам'яного вугілля та його похідних, а також природного газу та сирої
нафти. З цією метою запускаються нові види діяльності, фінансові інструменти та правові
акти.
14 березня 2020 року Європейська комісія оголосила Clean Hydrogen Alliance - метод
поведінки, який залучає найбільші компанії з Європи, такі як нафтопереробні заводи або
газові оператори, для реалізації найбільших проектів у галузі декарбонізації на ринку газу
або промислових продуктів.
Другий напрямок дій - розвиток водневих технологій у транспорті, насамперед у
громадському транспорті. В даний час найбільша кількість заправних станцій для водню
знаходиться у Швеції та Норвегії. Німеччина також прийняла Водневу стратегію в 2019 році,
спрямовану на створення інфраструктури заправки водню для автомобілів або технічних
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транспортних засобів, але перш за все на використання поточної газової мережі з точки зору
змішування природного газу з воднем, цей напрямок найбільш економічно вигідний завдяки
технічній простоті змішування обох газів.
Найбільший вплив має використання водневих технологій у виробничих процесах у
промисловому секторі, а також у галузі декарбонізації та з точки зору досягнення цілей, що
дозволяють досягти хороших результатів у галузі нової фінансової таксономії.

Отже, у багатьох промислово розвинених країнах роботи з водневої енергетики
відносяться до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки і знаходять все більшу
фінансову підтримку з боку як державних структур, так і приватного капіталу. На
сьогоднішній день такі проблеми як обмеженість ресурсів, збільшення вартості природного
газу та забруднення атмосфери ставлять перед світом завдання отримання відносно дешевого
і екологічно чистого водню.
Попередні аналізи дозволяють визначити принаймні чотири сфери, які демонструють
найбільший потенціал і де використання водню може сприяти успішному впровадженню
процесу декарбонізації та глобальній енергетичній трансформації в Європі:
електроенергетичний сектор, транспорт, виробництво тепла та промисловість.
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Безперебійне електропостачання споживачів електричної енергії агропромислових
підприємств в більшій ступені залежить від надійності системи електропостачання в цілому і
силових трансформаторів КТП 10/0,4 кВ зокрема.
Під час експлуатації силові трансформатори піддаються різноманітним
експлуатаційним впливам. Температура навколишнього середовища та сонячна радіація є
найбільш розповсюдженими факторами, що впливають на силові трансформатори.
Температура повітря має значні коливання як продовж доби, так і на протязі року.
Підвищення температури оточуючого середовища безпосередньо викликає перегрів ізоляції,
інтенсивний знос та руйнування її, виткові і міжфазні замикання, відмову силового
трансформатора (рис. 1). Вологість навколишнього середовища впливає на ізоляційні
властивості трансформаторного масла, зволоженню масла, накопиченню у маслі кисню,
старінню трансформаторного масла, накопиченню осаду на активних частинах
трансформатора, зниженню механічної міцності ізоляції і, найголовніше, зносу ізоляції.
Наступним експлуатаційним впливом є перевантаження трансформаторів. Графік
навантаження силових трансформаторів має залежність від багатьох факторів – сезонності
роботи, кількості і виду споживачів та ін. Перевантаження силових трансформаторів може
також бути пов’язані з недосконалістю проектування електричних мереж, відсутністю
засобів автоматизації і контролю за навантаженням робочих машин і механізмів, як найбільш
потужних споживачів електроенергії.
Небезпечними експлуатаційними впливами на ізоляцію силового трансформатора є
пускові струми потужних електродвигунів в умовах співвимірної їх потужності, короткі
замикання і комутаційні перенапруги в розподільних мережах. Систематичні
перевантаження трансформаторів, динамічні зусилля внаслідок коротких замикань і старіння
ізоляції приводять до міжвиткового замикання і виходу з ладу трансформатора в цілому.
Погіршення умов охолодження ізоляційної конструкції – також одна з найпоширеніших
причин виходу з ладу трансформаторів, яка виникає через витік трансформаторного масла,
недостатню природну вентиляцію. Вихід трансформатора з ладу може відбуватися внаслідок
"пожежі сталі" через порушення ізоляції між сталевими листами або стяжними болтами,
слабким пресуванням стали, утворенням короткозамкненого кола.
Для оцінки стану трансформатора необхідно застосовувати системний підхід, який
враховує результати всіх випробувань, в тому числі і додаткових перед ремонтом
(наприклад, вимірювання опору короткого замикання), відомостей попередньої експлуатації
трансформатора, дані огляду і внутрішнього ремонту.
Аналіз стану трансформатора включає: систематизацію та аналіз режимів роботи
трансформатора; систематизацію та аналіз відмов і несправностей трансформаторного
обладнання і складових частин; оцінка результатів роботи з поточної експлуатації;
систематизацію та аналіз результатів перевірки трансформаторного масла і профілактичних
випробувань трансформатора з визначенням тенденції їх змін; при цьому особливу увагу
слід приділяти аналізу розчинених у маслі газів і характеристикам масла, які свідчать про
рівень забруднення і старіння.
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Остаточну оцінку стану трансформатора слід здійснювати за результатами всіх
випробувань і вимірювань і порівнянням їх з результатами попередніх випробувань і
вимірювань з урахуванням аналізу даних по його експлуатації.
Таким чином, з урахуванням викладеного вище, у подальших дослідженнях необхідно
враховувати причинно-наслідкові зв’язки експлуатаційних причин, через які силовий
трансформатор виходить з ладу. В силових трансформаторах конструкційна надійність не є
визначаючою в розвитку процесів ушкодження ізоляції.
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Технологій обробітку ґрунту з мінімальними витратами існує дуже багато, але всі
основні заходи зводяться до: використання гербіцидів; використання широкозахватних
агрегатів; використання комбінованих агрегатів; передпосівного фрезерування ґрунту.
Як показує практика, із перерахованих способів мінімалізації обробітку ґрунту
пріоритетного напрямку набуває застосування комбінованих ґрунтообробних машин і
агрегатів [1, с.7], які щадять екологічне середовище, мають високу продуктивність, дешеві у
використанні, не порушують агротехнічних показників і строків виконання технологічних
операцій вирощування сільськогосподарських культур. Розрізняють три основні типи
комбінованих машин. Перший тип комбінованих машин – це коли агрегат складається із
кількох послідовно з’єднаних простих машин, кожна з яких виконує певну операцію. Другий
тип – це коли на одній рамі послідовно встановлюються прості робочі органи для виконання
технологічного процесу. Третій тип комбінованих машин – машини із спеціальним робочими
органами для послідовного виконання технологічного процесу.
Найвищі показники дають комбіновані машини, обладнані спеціальними робочими
органами для послідовного виконання технологічного процесу підготовки грунту до сівби
або інших операцій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських культур [2, с. 18].
В цілому по Україні існує більше 100 варіантів підготовки грунту до посіву з
відповідними наборами робочих органів машин із врахуванням особливостей вирощуваних
сільськогосподарських культур.
Комбіновані машини мають певний набір робочих органів, які комплектуються для
послідовного виконання технологічних операцій обробітку ґрунту та поділяються на 3
основні групи.
Перша група – машини для суміщення основного та передпосівного обробітку ґрунту.
До першої групи можна віднести комбіновані агрегати та машини як вітчизняного так і
зарубіжного виробництва: ГРН-1,6; ГРН-3,9; фірми
“Лемкен”
агрегат “Смарагд”,
“Європак”, АПЧ-2,5, АКШ-3,6, RAУ-POLYVAG, АКП-2,5; АКП-5; комбінована машина
AКP-3,5, пристрій ПВР-3,5 до плугів, плуг з комбінованими робочими органами ПВН-3-35 та
ін.
До другої групи машин для суміщення операцій відносяться комбіновані машини РВК3,6; РВК-5,4; РВК-7,2, вирівнювач ВИП-5,6, культиватор-глиборозпушувач КФГ-3,6,
грядкоутворювач УГН-4К, комбіновані агрегати RAU-STERNTILLER; РАУ-ТЕРРАМАКС,
АПБ-6, “Компактор”, ККП-6, КНШ-6, “Резидент”, “Система-Корунд” та ін.
Третя група – машини для суміщення передпосівного обробітку ґрунту й сівби. У
функцію цих машин входить передпосівна культивація та сівба. До цих машин в більшості
випадків входять: культиватори та сівалки, а також застосовуються спеціальні
грунтообробно-посівні фрезерні культиватори-сівалки, сівалки-культиватори, лущильникисівалки, комбіновані машини КА-3,6, АПП-6, АЕРОМАТR , “Солітер” фірми “Лемкен” та ін.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ
ГЕШТАЛЬТА У ВЕБ-ДИЗАЙНІ
Куртяник І.О.
магістрант кафедри дизайну та основ архітектури
Національний університет «Львівська політехніка»
Галишич Р.Я.
к. мист., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
Національний університет «Львівська політехніка»
Сьогодні успішним є той сайт, який зрозумілий та простий у користуванні або такий,
який одразу привертає увагу відвідувачів. Зручність використання є одним з основних
визначальних факторів успішності для компаній, які розробляють і продають інформаційні
системи та ПЗ [1].
Зокрема, у наш час при проєктуванні інтерфейсів потрібне вміння керувати увагою
для того, щоб фокусувати її на розв’язанні певної проблеми чи досягненні конкретної цілі.
Розуміння того, що ціле відрізняється від його частин, впливає на наше розуміння
мозку та соціальної поведінки. Саме теорія Гештальта впливає на те, як люди розуміють
бачення, і на те, як контекст, візуальні ілюзії та обробка інформації впливають на людське
сприйняття [3].
Тому уже з початку 1920-х років, дизайнери почали включати принципи Гештальта у
свою роботу. Гештальтпсихологія змусила дизайнерів вважати, що всі люди розділяють
певні характеристики способу сприйняття візуальних об’єктів і що всі люди мають природну
здатність бачити «хороший» дизайн.
Дизайнери стали застосовувати концепції на основі Гештальт-принципів,
використовуючи сприйняття людьми таких речей, як контраст, колір, симетрія, повторення
та пропорція, щоб зробити свою роботу кращою та зрозумілішою для користувачів.
Також гештальтпсихологія вплинула на такі концепції дизайну, як:
1) зв’язок фігура-земля: де описується контраст між фокусним об’єктом (наприклад,
словом, фразою чи зображенням) та негативним простором навколо нього. Дизайнери часто
використовують це, щоб створити неймовірний ефект.
2) візуальна ієрархія: дизайнери використовують те, як люди сприймають та групують
візуальні об’єкти, щоб встановити візуальну ієрархію, гарантуючи, що їх найважливіше
слово чи зображення приверне увагу користувача в першу чергу.
3) асоціативність: ця концепція передбачає принцип близькості. Дизайнери часто
використовують її для визначення місця розміщення важливих об’єктів, включаючи текстові
елементи, такі як заголовки, підписи та списки [1].
Дизайнери продуктів теж використовують гештальтпсихологію для обґрунтування
своїх рішень під час процесу розробки, оскільки споживачам, як правило, подобаються
продукти, які відповідають принципам Гештальта.
Цей вплив присутній у зовнішньому вигляді самих продуктів, їх пакуванні та рекламі.
Також можна побачити принципи Гештальта, які працюють у додатках та цифрових
продуктах, зокрема, такі, як близькість, подібність та безперервність, стали стандартними
для очікуваного користувацького досвіду.
Використання дизайнерами Гештальт-принципів таке популярне тому, що вони
дозволяють створювати сенс у складному та хаотичному світі. Фундаментальний закон, який
керує принципами Гештальта, полягає в тому, що люди схильні впорядковувати свій досвід
регулярно, впорядковано та впізнавано.
Чітке розуміння того, як працюють ці принципи, допомагає веб-дизайнерам у трьох
аспектах:
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1. Завдяки їм можна визначити, які елементи дизайну найбільш ефективні в тій чи
іншій ситуації. Наприклад, коли використовувати візуальну ієрархію, затінення фону,
градієнт та як групувати подібні елементи й розрізняти різні;
2. Ці психологічні принципи мають силу впливати на візуальне сприйняття людини,
що дозволяє дизайнерам зосередити людську увагу на певних точках зосередження, змусити
людей зробити конкретні дії та створити поведінкові зміни;
3. І на найвищому рівні принципи Гештальта допомагають дизайнерам розробляти
продукти, які розв’язують проблеми замовника або задовольняють потреби користувача
таким чином, щоб дизайн був красивим, приємним та інтуїтивно зрозумілим у використанні
[4].
Тож принцип Гештальту є одним із найважливіших правил дизайну. Розуміння й
вміння застосовувати їх на практиці допомагає дизайнерам створювати більш лаконічні,
гармонійні та дружні для користувачів дизайн-проекти.
Так правильне використання принципу близькості матиме позитивний вплив на
візуальну комунікацію і роботу з користувачами. Тому веб-дизайнери застосовують його
майже всюди від панелей навігації, карток, галереї й банерів до списків і основного тексту.
Ще одним і не менш корисним є принцип загальної області, який використовують не
тільки в організації угруповання інформації та контенту, а також, як координаційний центр.
Цей принцип може містити безліч ознак, за якими об’єкти об’єднуються в більші групи.
Принцип подібності дизайнери використовують для створення контрасту та
збільшення візуальної ваги, адже він може привернути увагу користувача до певного
фрагмента контенту, роблячи на ньому фокус. Тому принцип подібності застосовують для
навігації, в кнопках, заголовках, закликах до дії та іншому.
Завдяки гештальт-принципу завершення або замкнутості, при поданні достатнього
обсягу інформації, мозок людини робить висновки, заповнюючи прогалини й створюючи
єдине ціле. Цей принцип допомагає дизайнерам мінімізувати візуальний шум і передавати
повідомлення, посилюючи концепцію в досить невеликому просторі. Його також
використовують в іконографії, де простота допомагає швидко і ясно передавати зміст.
Принцип симетрії є корисним інструментом для швидкої й ефективної передачі
інформації, він допомагає зосередитися на тому, що важливо. Тому симетрію
використовують для дизайну галерей, товарного викладання, списків, навігації, банерів і
будь-яких навантажених контентом сторінок.
Принцип продовження допомагає дизайнерам інтерпретувати напрямок і рух по
композиції, підсилює сприйняття інформації по групах, створює порядок і направляє
користувачів через різні сегменти контенту. Дизайнери застосовують цей принцип для
створення меню або підменю, в списках, «каруселях» і так далі.
Принцип загального призначення або поведінки допомагає з угрупованням
релевантної інформації й зв’язуванням дій з результатами. Цей принцип також може
позначити взаємозв’язок між різними групами, тому його часто використовують в
розширюваних меню, акордеон-меню, підказках, при багаторівневому скролінгу та індикації
прокрутки [2].
Як бачимо, завдяки розумінню, як працює людський розум, дизайнерам легше
направити увагу людей у потрібне місце. Саме дотримання першочергових Гештальтпринципів допомагає веб-дизайнерам тримати користувача в центрі процесу розробки свого
продукту.
Тож, хоча Гештальт-принципи виникли ще на початку ХХ століття, у ХХІ столітті з
розвитком технологій їх роль значно зросла.
Сьогодні завдяки гештальтпсихології та її принципам можна створювати якісний та
зручний продукт, який матиме попит серед споживачів.
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РОЗВИТОК ІДЕЙ ТА МЕТОДІВ НЕСТАНДАРТНОГО АНАЛІЗУ
Кухарчук В.В.
д.т.н., проф., професор
Вінницький національний технічний університет
Кацив С.Ш.
к.т.н., доц., доцент
Вінницький національний технічний університет
Вступ. При розв’язанні різноманітних наукових та технічних задач час від часу
дослідник зустрічається з необхідністю розкриття невизначеностей типу

0

та . При цьому
0


досить часто застосування класичних методів, наприклад, правил Коші чи Лопіталя тощо.
викликає певні ускладнення. В цих випадках набагато зручнішим є використання ідей та
методів нестандартного аналізу.
Цікавим є те, що саме ідеї нестандартного аналізу (тобто безпосереднє використання
нескінченно малих чисел) були тим фундаментом, на якому Лейбніц та Ньютон інтуїтивно
будували засади диференційного та інтегрального обчислень. Але пізніше в працях Коші та
інших математиків нескінченно малі числа були «вилучені з обігу» і в основу математичного
апарату диференційного та інтегрального обчислення були покладені числові та
функціональні послідовності і граничні співвідношення величин. Це підвищило
аксіоматичну строгість математичного апарату, але, на жаль, ускладнило розв’язання
певного кола задач.
Відродження ідей нестандартного аналізу відбулося в 60-х роках минулого сторіччя,
коли А. Робінсон запропонував нову аксіоматику математичного аналізу, яка базується на
множині гіпердійсних чисел, що містить окрім так званих стандартних (звичайних дійсних)
чисел ще й так звані нестандартні (нескінченно малі, нескінченно великі та їх комбінації зі
звичайними дійсними) числа [1], [2].
В цій доповіді розглядається аксіоматика нестандартного аналізу та використання
його методів для розв’язання деяких математичних задач диференційного обчислення [3].
Основні засади нестандартного аналізу.
Нехай R – впорядкована множина дійсних чисел. Число  будемо називати
нескінченно малим числом тоді та лише тоді, коли
r  R   r  .
(1)
Число  
записати

1



будемо називати нескінченно великим числом. В цьому випадку можна
r  R   r  .

(2)
До нескінченно малих та великих чисел можуть бути застосовані всі алгебраїчні
операції (додавання, віднімання, множення, ділення, зведення в ступінь тощо) та теореми
(комутативності, асоціативності тощо).
Будемо розрізняти нескінченно малі та великі числа різного порядку, а саме:
   2   3   k – нескінченно малі числа першого, другого, третього, k -го
порядку;
   2   3   k – нескінченно великі числа першого, другого, третього, k -го
порядку.
Разом з дійсними числами r  R нескінченно малі та великі числа утворюють
впорядковану множину гіпердійсних чисел * R . Прийнято називати дійсні числа r  R
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стандартними або архімедовими на відміну від нестандартних (неархімедових) чисел
* r * R .
Кожне нестандартне число містить стандартну частину
* r  r  ,
(3)
тобто
r  st * r  ,
(4)
інакше кажучи звичайне дійсне число є стандартною частиною деякого
нестандартного числа (очевидно, таких чисел може бути нескінченна кількість).
Два стандартних числа a та b називаються рівними тоді та лише тоді коли
ab  0.
(5)
Два нестандартних числа * a та * b називаються еквівалентними (або нескінченно
близькими одне до одного) тоді та лише тоді коли
* a  *b   .
(6)
Позначення  буде означати еквівалентність двох нестандартних чисел.
Для стандартних чисел m та n запишемо деякі співвідношення, які випливають з
(1 – 6):
1

 k ,

m

 m ,

m

 m k ,




m m m m
m m
 ,
 ,
 ,
n
n
n
n
n n
m  n  n , m  n  m , m k  n  n , m k  n  m k .
sin   , cos   1 , tg   , ctg    .
k

k

(7)
(8)
(9)
(10)

Обчислення похідних методами нестандартного аналізу.
Знайдемо, наприклад, першу похідну функції y  x 5 , для чого введемо заміну dx   .
dy x   5  x 5 x 5  5 x 4  10 x 3 2  10 x 2 3  5 x 4   5  x 5



dx


 5 x 4  10 x 3  10 x 2 2  5 x 3   4  5 x 4 .
1
Похідна функції y  2 знаходиться як
x
1
1
1
1
x 2  x 2  2 x   2


2
2
dy x   2 x 2
x 2  x 4  2 x 3  x 2 2

 x  2 x  
dx





(11)

(12)

 2 x  
 2x  
 2x  2
 4
 4  3 .
3 2
2 3
3
2 2
x   2x   x 
x  2x   x 
x
x
2

4

Для y  sin x отримаємо
dy sinx     sin x sin x  cos   sin  cos x  sin x sin x 1    cos x  sin x



 cos x .
dx



Нехай y  cos x . Тоді
dy cos x     cos x cos x  cos   sin x  sin  cos x cos x 1  sin x    cos x



  sin x .
dx




(13)

(14)
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Якщо y  tgx

sinx    sin x sin x  cos   sin   cos x sin x


dy cos x    cos x cos x  cos   sin x  sin  cos x



dx


cos x  sin x  cos   sin   cos 2 x  sin x cos x  cos   sin2 x  sin 

 cos 2 x  cos    cos x  sin x  sin 




(15)



 cos 2 x  sin2 x
cos 2 x  sin2 x
1


.
2
2
2
 cos x   cos x  sin x cos x   cos x  sin x cos 2 x

У випадку y  ctgx
dy

dx

cos x    sinx    cos x

sinx   
sin x



cos x  cos   sin x  sin  cos x

 sin x  cos   sin   cos x sin x 



sin x cos x  cos   sin x  sin   cos x sin x  cos   sin   cos 2 x

 sin2 x  cos    sin   cos x sin x
2









(16)



  sin2 x  cos 2 x
 sin2 x  cos 2 x
1


.
2
2
2
 sin x   cos x  sin x sin x   cos x  sin x sin2 x

Висновки:
1. Перед тим, як перейти до застосування вищенаведених виразів для розв’язання
різноманітних прикладних задач зазначимо, що не існує загальних правил вибору параметру,
який доцільно прирівняти до нескінченно малого (або нескінченно великого) числа. Цей
вибір здійснюється дослідником в залежності від контексту конкретної задачі. При цьому
слід мати на увазі, що у випадку необхідності заміни нескінченно малими числами одразу
декількох різнорідних параметрів однієї задачі, визначення співвідношень між цими числами
є зовсім непростою проблемою і вимагає, іноді, додаткових досліджень.
2. З метою розширення сфери застосування методів нестандартного аналізу необхідно
систематизувати та виділити подібні задачі із різноманітних галузей науки і техніки, в яких
використовується диференціальне обчислення і граничні переходи і розв’язання яких
стандартними підходами обмежене, або взагалі неможливе.
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Впровадження рулонної технології збирання рошенцевої льонотрести порівняно із
сноповою дозволяє значно знизити затрати праці на виконання навантажувально-транспортних
робіт [1], що супроводжують механізоване виробництво вказаної льонопродукції. Формування
рулонів відбувається в пресувальних камерах (ПК) прес-підбирачів. Механізм утворення
рулонів досить влучно і просто пояснив акад. К.О. Полєвіцький [2]. Зокрема він писав, що тюк
циліндричної форми утворюється скочуванням технологічного матеріалу (його стрічки) між
двома системами пасів, які швидко рухаються назустріч один іншому, що подібно тому як
можна закрутити в рулон смужку паперу чи тканини між долонями рук за їх зустрічного руху.
Найбільш поширені прес-підбирачі з ПК змінного і сталого об’єму, які ще називають преспідбирачами з варіаційною і константною камерами пресування, але відомі прес-підбирачі із
напівваріаційною камерою пресування. В рулонах стрічку скручено по спіралі зі змінним
кроком, що зростає відповідно до товщини шарів в прес-підбирачах з ПК змінного об’єму від
центра до периферії.
Крім інших товарних якостей рулони оцінюють їх щільністю та пошкодженням стебел
трести в них [3]. Щільність рулонів як показник їх товарних якостей характеризує умови
навантажування і транспортування упаковок трести та можливість їх сушіння вентилюванням
підігрітим повітрям. Крім того, із щільністю упаковок трести пов’язана збережуваність
льоносировини та пошкодження стебел трести в рулонах. За агротехнічними вимогами до
льонозбиральної техніки пошкодження стебел трести, які впливають на вихід довгого волокна,
в упаковках формування прес-підбирачами з урахуванням пошкоджень в комбайні не повинно
перевищувати 10%. Дослідження свідчать, що щільність рулонів трести неоднакова із
щільністю шару трести, який скочений (запресований) в рулон. Щільність шару трести від
центра до периферії рулону, що сформований прес-підбирачем з камерою змінного об’єму,
зменшується, а в рулонах формування прес-підбирачем з ПК сталого об’єму – зростає.
Відповідним чином має змінюватися і пошкодження стебел трести в рулоні. Проте з’ясування
характеру зміни пошкодження стебел трести в рулонах, що сформовані прес-підбирачами з ПК
змінного і сталого об’єму, залежно від відстані від центра упаковки до її периферії з
урахуванням установки регулятора щільності рулонів (РЩР) в різні положення вимагала
подальших досліджень і узагальнень. Досліджували прес-підбирачі українського виробництва
лляний ПР-1,2Л та сінний ППР-110, що мали ПК відповідно змінного і сталого об’єму. Преспідбирачі агрегатували з трактором МТЗ-80.
Кореляційно-регресійний аналіз попарних експериментальних значень «пошкодження
стебел трести в рулоні Псш (%) – відстань по радіусу рулону від його центра до периферії Rр
(м)» показав, що стосовно рулонів формування прес-підбирачем ПР-1,2Л при використанні
його на швидкості 4,26 км/год і установці РЩР в мінімальне положення на відстанях 0,175 м,
0,300 та 0,425 і 0,550 м коефіцієнт кореляції мав від’ємне значення мінус 0,878, а при
використанні на швидкості 8,90 км/год та установці РЩР в максимальне положення – мінус
0,905. При цьому кутові коефіцієнти прямолінійних рівнянь регресії Псш на Rр мали від’ємні
значення в тій же послідовності 6,91 і 6,86, тобто із збільшенням відстані Rр на 1 м
пошкодження стебел трести в рулоні зменшується майже на 7%.
При формуванні рулонів прес-підбирачем ППР-110 і його використанні на швидкості
4,26 км/год та установці РЩР у мінімальне і максимальне положення, використанні цього ж

159

прес-підбирача на швидкості 8,90 км/год і установці РЩР в максимальне положення
коефіцієнти кореляції між Псш і Rр мали додатні значення відповідно 0,928 та 0,930 і 0,930.
Кутові коефіцієнти прямолінійних рівнянь регресії Псш на Rр мали додатні значення в
тій же послідовності 47,57 та 50,97 і 63,89 %/м, тобто із збільшенням відстані Rр на 1 м
пошкодження стебел трести в рулоні зростає із заокругленням на 48–64%.
Подальша обробка експериментальних даних з використанням стандартних
комп’ютерних програм, що полягала у вирівнюванні цих даних за рівняннями прямих,
степеневих і експоненціальних функцій та параболічних кривих другого порядку показала, що
за R2-коефіцієнтами для рулонів формування прес-підбирачем ПР-1,2Л найкраще зближення
експериментальних і вирівняних даних забезпечує апроксимація дослідних даних увігнутою
параболою другого порядку з мінімумом Псш (%), який припадає на відстань по радіусу
рулону, що дорівнює 0,425 м. Що стосується рулонів формування прес-підбирачем ППР-110,
то найкращу за R2-коефіцієнтом апроксимацію експериментальних даних забезпечує їх
вирівнювання за зростаючою гілкою випуклої параболи другого порядку (R2=0,993–0,994). На
досліджуваних швидкостях руху прес-підбирача ППР-110 та різних положень РЩР зі
збільшенням відстані по радіусу рулону від його центра до периферії в межах 0,175–0,550 м
пошкодження стебел зростає у 4 рази. З підвищенням швидкості руху прес-підбирачів від 4,26
до 8,90 км/год незалежно від їхніх ПК пошкодження стебел в рулоні на різних відстанях від
центра упаковки зменшуються за прямолінійними залежностями. Міра наближення
експериментальних значень пошкоджень до вирівняних за рівняннями прямих оцінюється R2коефіцієнтами, що залежно від досліджуваного парного зв’язку коливаються в межах 0,989–1.
За умовами досліду та установки РЩР в основне положення найбільш пошкоджуються
(23,1–28,1%) стебла трести в рулоні на його периферії при формуванні упаковки преспідбирачем ППР-110 з ПК сталого об’єму. При цьому з підвищенням швидкості руху на 1
км/год пошкодження стебел зменшується майже на 1,1 %. Найменше пошкодження стебел
спостерігалося також в рулонах, які формував прес-підбирач ППР-110, але біля центра
(серцевини) упаковки, тобто на ділянці шару рулону найменш віддаленому від його центра.
Так, у вказаному місці рулону з підвищенням швидкості руху в досліджуваних межах
пошкодження стебел зменшувалося від 6,9 до 5,8 % і темп цього зменшення був найменшим і
становив всього дещо більше 0,2 % на кожен км/год підвищення швидкості руху.
Пошкодження стебел в рулонах формування прес-підбирачем ПР-1,2Л з ПК змінного об’єму з
урахуванням місця визначення з підвищенням швидкості руху зменшується від 9,5–12,3 % до
8,0–10,4 %. При цьому з підвищенням швидкості на 1 км/год пошкодження стебел
зменшується з урахуванням місця його визначення на 0,3–0,4 %. В рулонах формування преспідбирачем з ПК змінного об’єму у всіх діапазонах зміни швидкості руху і положень РЩР та
радіусів рулонів пошкодження стебел коливалося в межах 7,2–14,1 %.
В рулонах формування прес-підбирачем ППР-110 з ПК сталого об’єму в межах зміни
швидкостей руху від 4,26 до 8,90 км/год та установки РЩР в максимальне положення із
збільшенням відстані по радіусу рулону від центра до периферії пошкодження стебел зростає з
прискоренням за криволінійною залежністю, приймаючи значення від 6,4–8,1 до 26,1–32,8.
Із зміною швидкості руху прес-підбирачів від 4,26 до 8,90 км/год подача на один ряд
пружинних пальців (на граблину) підбирального барабана в прес-підбирачі ПР-1,2Л
коливалася від 177 до 370 мм, а в прес-підбирачі ППР-110 – від 149 до 313 мм. Із збільшенням
подачі прес-підбирача на граблину підбирального барабана пошкодження стебел трести в шарі
рулону за різних положень РЩР та відстані по радіусу рулону від центра до периферії
зменшується.
Зміну Псш від Sz можна подати рівняннями прямих з від’ємними значеннями кутових
коефіцієнтів (R2=0,958–0,998). При формуванні рулонів прес-підбирачем з ПК сталого об’єму
на радіусах рулону 0,175 і 0,300 м пошкодження стебел менші порівняно з рулонами, що
формує прес-підбирач ПР-1,2Л з ПК змінного об’єму. Проте з подальшим зміщенням відстані
від центра рулону до його периферії пошкодження стебел в шарі упаковки, що формує преспідбирач ППР-110 з ПК сталого об’єму, перевищує пошкодження стебел в рулонах
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формування прес-підбирачем з ПК змінного об’єму.
За кутовими коефіцієнтами рівнянь зміни Псш залежно від Sz інтенсивність зменшення
пошкодження стебел в шарі рулонів формування прес-підбирачем ПР-1,2Л із віддаленням
шару від центра упаковки до периферії уповільнюється, а в рулонах формування преспідбирачем ППР-110 – зростає.
За установки РЩР в максимальне положення із підвищенням подачі на 10 мм в
рулонах, що сформовані прес-підбирачем ПР-1,2Л з ПК змінного об’єму, пошкодження
зменшується на 0,094–0,12%, а в рулонах формування прес-підбирачем ППР-110 з ПК сталого
об’єму – на 0,10–0,41%.
Із зміщенням РЩР від мінімального до максимального положення пошкодження стебел
зростає. При цьому ступінь зростання пошкодження зменшується із підвищенням швидкості
руху прес-підбирача. Наприклад, на швидкості прес-підбирача ПР-1,2Л 4,26 км/год і відстані
по радіусу 0,175 м із зміною установки РЩР пошкодження стебел зростає від 11,1 до 14,1 % (в
1,27 раза), а на швидкості 8,90 км/год і відстані по радіусу від центра рулону до периферії
0,550 м – від 7,7 до 9,3% (в 1,21 раза).
Стосовно формування рулонів прес-підбирачем ППР-110 висловимо таке. На відстані
від центра рулону до його периферії 0,175 м і швидкості 4,26 км/год зміна установки РЩР від
мінімального до максимального положення супроводжується зростанням пошкодження від 6,1
до 8,1 % (у 1,33 раза), на швидкості 7,25 км/год – від 5,5 до 7,1% (у 1,29 раза), а на швидкості
8,90 км/год – від 5,1 до 6,4% (у 1,25 раза). Із збільшенням відстані від центра рулону до його
периферії до 0,550 м зміна установки РЩР від мінімального до максимального положення на
досліджуваних швидкостях руху супроводжується дещо більшим пошкодженням стебел. Так,
на швидкості руху 4,26 км/год воно зростає від 24,5 до 32,8% (у 1,34 раза), на швидкості 7,25
км/год – від 22,0 до 28,7% (зростає у 1,30 раза), а на швидкості 8,90 км/год – від 20,2 до 26,1%
(зростає у 1,29 раза). Отже, при установці РЩР в положення від мінімального до
максимального пошкодження стебел в рулонах формування прес-підбирачем ППР-110 з ПК
сталого об’єму зростає в 1,25–1,34 раза залежно від інших досліджуваних факторів.
При цьому спостерігається прямолінійний характер зростання пошкодження стебел
трести в рулонах із зміщенням установки РЩР від мінімального до максимального положення.
З урахуванням відстані по радіусу рулону від центра до периферії та швидкості преспідбирачів це зростання відбувається в межах від 5,1–6,4% до 24,5–32,8%. Зміна положення
РЩР прес-підбирача з ПК змінного об’єму викликає за дослідженнями збільшення
пошкодження стебел трести на 3,0%. За умови формування рулонів прес-підбирачем з ПК
сталого об’єму зміна положення РЩР може супроводжуватися збільшенням пошкодження на
8,3%.
З’ясовані залежності варто враховувати при організації використання прес-підбирачів
на збиранні льонотрести в реальних умовах її виробництва в сільськогосподарських
підприємствах.
Список літератури:
1. Лімонт А.С. Технологізація збирання рошенцевої льонотрести. Інженерія
природокористування: наук. журн. / засн. Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. Петра Василенка. Харків, 2016. № 1. (5). С. 40–47.
2. Полевицкий К.А. Сельскохозяйственные машины и орудия: учеб. пособ. для
агрономических факультетов сельскохозяйственных вузов. Ленинград – Москва: Сельхозгиз,
1960. 648 с.
3. Климчук В.М., Любченко В.В., Камінський В.І., Карпека Г.І. Порівняння
технологічних параметрів і товарних якостей рулонів льонотрести, сформованих пресами з
камерами змінюваного і постійного об’єму. Механізація та електрифікація сільського
господарства. Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ» УААН, 2008. Вип. 92. С. 493–500.

161

Psychological sciences
БУНТ ПРОТИВ СМЕРТИ
Мамедов Джейхун Гасан оглы
доцент, доктор философии по философии
Сумгайытский Государственный Унивеситет, кафедра педагогики и психологии
Мамедов Фаиг Джейхун оглы
доктор философии по психологии
Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики
Мыслящий человек всегда старается пересилить неприятные для собственного
существования, естественно обусловленные обстоятельства, преодолевать установленные
матерью-природой «естественные» преграды (и будет стараться, иначе не было бы никакого
смысла говорить о новом состоянии современного человека – sopfos, т.е. состоянии
мудрости!!).
В разные времена человек предпринимал попытки «разрулить» обрушившийся на
него «фантом»? ослабить сдавливающий от понимания безысходности, безвозвратности
потерянного, душу «обруч».
Подобные попытки, казалось, предоставляли бы возможность: усопшему –
возродиться, вернуться в жизнь, хотя бы в том, «потустороннем мире», а горевавшему –
утешение, хоть и непомерно малое, в плане того, что в дальнейшем может быть удастся
встретиться, если не «здесь», то «там», если даже не придется «встречаться и там», хотя бы
переживание потери «восполнится» (частично!) надеждой, что «там все же усопшему
намного лучше приходится».
На современном этапе развития науки, культуры и техники выдвигались (и
продолжают выдвигаться) различные решения – пути, казалось бы, достаточно обоснованно
(?!) и верно указывающие (предугадывающие) «что, как, когда».
Иногда кажется, что, как говорил известный персонаж из «Золотого теленка»: «лед
тронулся!». Но…
Лейтмотивом данной статьи является следующее положение: авторы исходят из
собственной твёрдой убеждённости в том, что:
а) клонирование как способ вернуть ушедших из жизни, по тем или иным причинам,
людей, является бесспорно оправданной, как по гуманистическим, так и по психоэмоциональным причинам, возможностью;
б) оно (это самое клонирование) станет в будущем таким же неизбежным явлением
(хочется сказать «служащим во благо человечества достижением»), таким же реальным, как
ныне стали реальными космический туризм, полеты на Марс с проведением там различных
опытов летательными (правда, пока что беспилотными) аппаратами, создание
искусственного интеллекта и т.д..
Высказывалась о клонировании человека и Организация Объединенных Наций.
Фактически негативно. Так, в принятой в 2005-м году Декларации о клонировании человека
эта организация - ООН - заявила, что «применение достижений биологических наук должно
служить облегчению страданий и укреплению здоровья личности и человечества в целом».
Одновременно этот документ призывает также запретить все формы клонирования людей в
такой мере, в какой они несовместимы с человеческим достоинством и защитой
человеческой жизни.
Странная, если не сказать больше, логика документа: так, в нем с одной стороны,
подчеркивается «… служить облегчению страданий и укреплению здоровья личности», а с
другой стороны – он призывает запретить все формы клонирования в такой мере, в какой они
несовместимы с человеческим достоинством и защитой человеческой жизни…
Как же определить указанную меру? Кто возьмет на себя смелость назвать ту грань,
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где клонирование становится несовместимым с человеческим достоинством и защитой
человеческой жизни? О каких, собственно говоря, формах клонирования идет речь?
Означает ли данный призыв, что, вообще-то говоря, имеются различные формы
клонирования в плане разделения их на приемлемые и неприемлемые, опять-таки
несовместимые с человеческим достоинством и защитой человеческой жизни, формы?! И,
вообще, что означает выражение «в такой мере, в какой они несовместимы с человеческим
достоинством и защитой человеческой жизни?!. То есть, нет принципиального отрицания
самого клонирования как такового, но оно ограничивается указанными (очерченными) в
упомянутом документе границами. Интересно, кто и исходя из каких соображений их
определяет?!
Мы не ставим перед собой целью проведение анализа всевозможных (а их много)
исследований и полученных ими результатов в области клонирования с его различными
ответвлениями. Наша цель – высветить лишь небольшую по охвату, но очень важную, с
психологической точки зрения, часть, сторону проблемы клонирования как, пока что,
безальтернативную, единственную в некотором смысле фантастическую, но в то же время
граничащую с действительностью (в перспективе), если принять во внимание последние
достижения генетико-биологических наук и подходить к ним с верой в дальнейшие их шаги
в рассматриваемом направлении, возможность осуществления возрождения человека (а как
это называть – неважно!).
Речь идет о клонировании (фактическом возрождении, возвращению к жизни)
ушедшего из жизни человека, притом со всеми его характеристиками (как телесными, так и
интеллектуальными). Именно этот аспект клонирования, к великому сожалению, фактически
исключен из общего числа разнонаправленных исследований, умозаключений и т.д.
Именно данный аспект клонирования, по нашему мнению, является наиболее
желаемым, наиболее свободным от всякого рода «примесей» и не подпадающим под
«гильотину» в виде всевозможных ограничений (надуманных, выдаваемых в качестве
объективных под соусом общественного мнения и гарниром из всевозможных
законодательных ограничений).
Стремление возродить, вернуть к жизни, в привычный семейный круг безвозвратно
потерянного единственного, родного, любимого человека каким образом может быть
несовместимым с человеческим достоинством?!. Непосижимо!..
Разве не в стремлении «вернуть» дорогого себе человека и заключается подлинное
достоинство человека?!. Само это стремление разве не есть высшее проявление
человечности, индивидуальности и уникальности человеческого бытия, свободного от
всяких там социально-нравственных и религиозно-идеологических «оковов»?
Разве возвращение к жизни ушедшего в мир иной человека не есть облегчение
страданий его непомерно и, главное, безутешно страдающих от осознания безвозвратности
потери любимого человека родных?!.
И что неестественного, аморального, бесчеловечного, антигуманного и аморального в
том, чтобы пожелать «воскресить» (пусть даже через клонирование), вернуть казалось-бы
безвозвратно потерянного любимого человека, без которого «и жизнь не в радость…)?!.
Мы же говорим о существе, которое для своих родных являлся (и остается таковым
навсегда, даже после того, как покинуло их) единственной действительной ценностью,
единственным смыслом жизни, возвращение к жизни которого никоим образом не
расшатывает устои социума!
Почему нельзя (или невозможно?) учитывать желание конкретного человека и кто
сказал, что таких не наберется большое количество, достаточное для того, чтобы дать начало
исследовательским проектам именно в данном направлении клонирования?!.
И каков тогда смысл всяких проводимых, открыто или же тайно, научных изысканий
в сфере клонирования? Неужели весь этот «сыр-бор» имеет смысл только лишь для
отдельных направлений, таких как клонирование отдельных органов или все это только
лишь демонстрация гипотетических возможностей очередной волны научно-технической
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революции без практического использования достижений науки за пределами научноисследовательских лабораторий и всякого подобного «…» ?!
И каким образом, по каким критериям можно определить количественное (или
качественное?) составляющее, сигнализирующее о достижении той самой, магической
величины «достаточности» численности людей из упоминаемой нами когорты, которая дает
шансы (надежду) как на проведение широкого обсуждения самой проблемы клонированиявоскрешения (и не только среди специалистов, исследователей, ученых различных мастей,
но и среди представителей более широких слоев общества), так и для (что особенно важно!)
«одобрения» предпринимаемых в данном (вполне гуманном, по мнению авторов)
направлении осуществления практических полномасштабных действий (как-то
спонсирование, выделение производственно-технических мощностей, привлечения
интеллектуальной мощи и т.д.)?!.
«Этическая сторона» клонирования? Где тут видно нарушение этики? И причем тут
этика, разве данная сугубо индивидуальная проблема так сильно затрагивает социальные
отношения конкретного социума? А как же религиозное представление о потустороннем
мире??! Как она «смотрит» на это?.. Разве покинувший этот мир индивид, перейдя в «мир
иной», согласно религиозным представлениям, не превращается в собственного клона? Кто
же держит ответ перед «судом Божим»: не клон ли индивида?! Неужели это – сам усопший
собственной персоной?!. Или, все же, уже его клон («духовный») предстает перед судом?!.
Неужели тот самый мир и есть «мир клонов»?! Или это и есть суть проявление божественной
воли?!!
И вообще, говоря об этической стороне любого вопроса, предполагается как бы его
внешняя составляющая, где-то даже противостоящая внутреннему аспекту, который
представляется как проявление эмоциональной составляющей внутреннего мира человека,
для которого, в принципе, нет никакого дела до этики вообще.
Несмотря на все, строго говоря надуманные ограничения разного пошиба, несмело,
стыдливо, но неумолимо к изучению клонирования приступает все больше научноисследовательских институтов. И когда наступит время (а оно, будьте уверены, неумолимо
приближается!), человечество встанет перед необходимостью выразить взвешенную
(надеемся с опорой не на этические, а скорее всего, гуманистические ценности) позицию
относительно данной проблематики.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Мартинюк Владислав Юрійович
магістрант Державного університету економіки та технологій
Стратегічне управління металургійним підприємством має на меті підтримку на
стабільному рівні результативності фінансово-господарської діяльності не лише у поточному
періоді, але й на перспективу.
На відміну від інших підходів, стратегічне управління застосовується лише в умовах,
коли підприємство функціонує як повністю відкрита соціально-економічна система, тобто
залежить від змін в умовах зовнішнього середовища. Процес управління, таким чином,
передбачає врахування в процесі прийняття рішень не лише внутрішніх умов
функціонування підприємства, але й змін в зовнішньому середовищі.
Провідні підприємства розвинутих країн світу опанували стратегічне управління ще у
90-ті роки ХХ століття, коли воно виявилося більш адекватним в умовах мінливого
зовнішнього середовища ніж стратегічне планування.
В той же час, металургійна галузь в ті роки ще демонструвала досить стабільний
розвиток і сталість зовнішніх умов функціонування, тому необхідність переходу на рейки
стратегічного управління виявилася для металургійних підприємств дещо пізніше.
Сучасний стан світової економіки із постійними викликами фінансових, валютних,
енергетичних криз, підсилений кризою пандемії коронавірусу сьогодні робить питання
впровадження стратегічного управління в практику діяльності металургійних підприємств
України надзвичайно актуальним.
Стратегічне управління досліджувалося такими відомими зарубіжними та
вітчизняними вченими, як І. Ансоффом, Б. Берманом, О. Віханським, Д. Глейдель, В.
Герасимчук, Ф. Котлером, Х. Мінцбергом, А. Наумовою, С. Оборською М. Портером, А.Дж.
Стриклендом, А. Томпсоном, С. Хаттеном, З. Шершньовою та іншими.
Метою даної статті є пошук шляхів удосконалення системи стратегічного управління
діяльністю металургійного підприємства в сучасних умовах.
Узагальнюючі різноманітні визначення поняття «стратегічне управління», що дають
іноземні та вітчизняні науковці зазначимо, що стратегічне управління – це процес
досягнення вибраних цілей і бажаного стану взаємовідносин з навколишнім середовищем
шляхом визначення та встановлення взаємозв’язків із ним з питань розподілу ресурсів, що
дає можливість підприємству та його підрозділам діяти ефективно та результативно [1].
Головним викликом сьогодення для підприємств металургійної промисловості є,
безумовно, падіння ділової активності у світі через пандемію коронавірусу. Стагнація
багатьох галузей промисловості призвела до падіння попиту на продукцію металургійного
виробництва та затоварювання складів виробників сталі та прокату.
Другим важливим чинником стало лавиноподібне збільшення цін на газ. Так, у
Великій Британії ціна на «блакитне паливо» зросла у жовтні 2021 року у порівнянні із
жовтнем попереднього року на 740 % [2]. Завдячуючи цьому багато європейських
виробників сталі відмовились від енергоємних виробництв. За повідомленням Financial
Times [3], ArcelorMittal припиняє роботу декількох заводів в Європі через високі ціни на
енергоносії, що робить виробництво сталі на електродугових печах збитковим.
В той же час, такий чинник може зіграти на користь українському виробництву ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг», оскільки для підприємства це звичайна ситуація – працювати в
умовах високої енергоємності через застарілі технології виробництва.
Серйозною проблемою для українських металургів залишається небезпека втрати
внутрішніх джерел металобрухту через скасування заборони на його експорт.
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Побудова системи стратегічного управління металургійним підприємством відповідно
до моделей, обґрунтованих І. Ансоффом, в таких умовах вимагає застосування так званої
моделі «управління в умовах стратегічних несподіванок». Згідно теорії, необхідність в
застосуванні такої моделі виникає тоді, коли проблеми у зовнішньому середовищі виникають
раптово і розвиваються дуже швидкими темпами. Спрогнозувати такі проблеми не можливо.
Використання такої моделі управління дозволить металургійним підприємствам і,
зокрема, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» швидше адаптуватись до непередбачуваних змін
та підтримувати стабільні результати діяльності.
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ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ЯК ФОРМА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО
ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН
Марченко Т.В.
викладач вищої кваліфікаційної категорії,
викладач-методист
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка
Житомирської обласної ради
З впровадженням в освітній процес інноваційних технологій викладач усе більше
набуває функції консультанта, фасилітатора, тьютора, коуча. Останнє вимагає від нього
суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, управління педагогічним
процесом, у розвитку складових основ професійної майстерності.
Саме інноваційний шлях розвитку освіти є передумовою підвищення її якості. Якість
підготовки майбутніх учителів полягає не лише в умінні аналізувати й вирішувати проблеми,
а й в здатності вдосконалювати технології власної діяльності, визначати її стратегії. Оскільки
головними фігурами в освітніх закладах є студент і викладач, які повинні творчо працювати,
вчитися, останні мають працювати над виробленням і вдосконаленням методів навчання і
виховання.
Загальні проблеми педагогічної інноватики висвітлено в працях Г.Єльникової, І.
Корнилової, В. Паламарчук, В. Пінчука, О. Попової, М.Поташника, В. Сергієвського,
Ю.Таран, В. Шукшунова, А. Чернюк, А.Хуторського, Н. Юсуфбекової та ін.; упровадження
педагогічних інновацій у діяльність школи вивчали Л. Березівська, Л. Ващенко, Л.
Даниленко, Г.Єльникова, В. Маслов, В. Ф. Паламарчук, П. Г. Шемет, Р. М. Чуйко та ін.
Пріоритетною проблемою вищих навчальних закладів педагогічного спрямування на
етапі інтеграції України до європейського освітнього простору є підготовка вчителя нової
генерації: сучасній школі потрібні вчителі, здатні забезпечити реалізацію творчого
потенціалу учня [1, с. 4].
Сучасна професійна діяльність майбутнього вчителя початкових класів базується на
його підготовці як високопрофесійного фахівця, який ознайомлений з сучасними світовими
вимогами до навчально-виховного процесу школи першого ступеня, підготовлений до
організації навчальної діяльності молодших школярів як педагогічної взаємодії, що
спрямована на розвиток кожної особистості, її підготовку до розв’язання завдань
життєтворчості [4, с. 64].
Впровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки майбутнього
вчителя допомагає їм опанувати навчальний матеріал в індивідуальному темпі, самостійно,
використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає у них позитивні емоції
і формує позитивну мотивацію навчання.
Новий підхід до характеру й рівня професійної діяльності сучасного вчителя
пов’язаний з бажанням відійти від стереотипів у навчанні, вихованні та розвитку
особистості. Він передбачає індивідуально-творчу діяльність педагога, здатного створити й
запровадити нові технології, що ефективно реалізують вимоги особистісно орієнтованого
освітнього простору.
Отже, деталізуючи такий підхід, можна вважати, що кожна інноваційна технологія
зовсім не повинна бути побудована абсолютно на нових категоріях і принципах. Виходячи з
цього, інноваційність технології визначається, головним чином, встановленням нових
системоутворюючих зв’язків між вже існуючими науковими категоріями та їх поглибленою
змістовною трактовкою щодо їх більш ефективного використання в системі управління ВНЗ
[12].
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Підготовка такого вчителя потребує як теоретичної, так і практичної підготовки. З
теоретичними основами використання інноваційних технологій, реалізації Концепції Нової
української школи, Концепції розвитку педагогічної освіти, Державного стандарту
початкової загальної освіти майбутні вчителі ознайомлюються в ході вивчення таких
навчальних дисциплін, як: педагогіка, вступ до спеціальності, основи педагогічної
майстерності, альтернативні педагогічні технології, основи інклюзивної освіти, методики
навчання предметів. Практичних компетентностей студенти набувають під час проходження
таких видів практики: «Пробні уроки та заняття», «Позакласна та позашкільна виховна
робота», «Безперервна практика».
Реформа освіти вимагає не лише зміни програми, але й головного рушія покращень в
освіті – самого викладача. Однією із форм особистісно-професійного зростання викладачів
коледжу в умовах інноваційних змін є творчі лабораторії.
Творча лабораторія «Інноваційні педагогічні технології – основа модернізації фахової
освіти» працює у коледжі вже декілька років. Проблема, над якою працює творча
лабораторія: підвищення результативності та ефективності показників успішності студентів,
формування потреб у самоосвіті, самовихованні, саморозвитку їх природних можливостей,
збагачення мотиваційної сфери майбутніх фахівців шляхом використання інноваційних
педагогічних технологій, творчого пошуку нових або вдосконалення вже наявних концепцій,
принципів, підходів до освітнього процесу.
Мета творчої лабораторії – розширювати та збагачувати арсенал сучасних
інноваційних методів і технологій, форм та засобів педагогічної взаємодії зі студентами для
підвищення рівня сформованості комплексу педагогічних умінь студентів, забезпечення
готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності.
Творча лабораторія працює над реалізацією таких завдань: ознайомлення з
сутнісними ознаками інноваційних педагогічних технологій; формування цільових установок
на ідеї гуманістичної особисто-орієнтованої педагогіки; сприяння подоланню стереотипів
консервативного стилю викладання; створення інноваційного освітнього середовища;
поширення в освітній практиці передового педагогічного досвіду та інноваційних знахідок;
формування умінь оцінювати та розробляти власну практику в контексті освітніх інновацій.
Учасники творчої лабораторії розглядають такі питання: «Тренди освіти: як використовувати
QR-коди у навчанні», «Срайбінг як новітня техніка презентації», «Сторітелінг як інноваційна
методика комунікації та мотивації в практиці освітньої діяльності», «LEGO -система в
освітньому просторі Нової української школи», «Ментальні карти як інноваційний спосіб
організації інформації в освітньому процесі». На засіданнях творчої лабораторії викладачі
апробовують нові педагогічні ідеї і технології та обмінюються вдалими педагогічними
знахідками.
За підсумками роботи творчої лабораторії була проведена педагогічна майстерня:
«Дієві онлайн-інстументи для організації співпраці викладача і студентів» (презентація
особистих надбань викладачів щодо впроваджень інноваційних технологій) та спільне
засідання учасників творчої лабораторії «Інноваційні педагогічні технології – основа
модернізації фахової освіти» з науковим студентським товариством коледжу.
Інновація в освіті – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних
рішень різноманітних педагогічних проблем.
Орієнтуючись в освітніх інноваціях, володіючи різними технологіями викладання
своєї дисципліни та застосовуючи їх у своїй роботі, викладач, таким чином, самореалізується
у професійній діяльності, набуває здатності до самостійного інноваційного пошуку.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ ПОДЧИНЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
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к.т.н., професор
Подольский государственный аграрно-технический университет
Камышлов В.Г.
к.т.н., доцент
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Большое количество рабочих механизмов, работающих в повторно-кратковременном
режиме подают к электроприводу требование - малое время переходных процессов. В таких
случаях необходимо выбирать тип привода, систему управления и параметры этой системы
так, чтобы переходные процессы были бы оптимальными по быстродействию с учетом
требований, предоставляемых как со стороны электродвигателя так и со стороны рабочего
механизма. Многоконтурные системы подчиненного управления электроприводами
постоянного тока, питаются от электромеханических генераторов или тиристорных
преобразователей. Внедрение в производство систем подчиненного регулирования
базируется на использовании оптимально-технических структур.
На основе проведенных аналитических исследований появилась возможность решить
задачи по исследованию переходных процессов в системах подчиненного управления
электроприводами постоянного тока при отсутствии ограничения производных исходной
величины.
В данном случае методик а исследования будет сведено к анализу переходных
процессов в системах подчиненного регулирования скоростью (э. д. с.) электродвигателя,
когда производные исходной величины неограниченны. Ограничению подлежит только
величина пере регулирования выходной величины. [1]
Необходимо отметить, что все рассмотренные системы регулирования скорости (э. д.
с.) двигателя имеют общую и эквивалентную структуру [2] и общее дифференциальное
уравнение произвольного порядка.
При единичном управляющем воздействии это уравнение имеет вид [3]:
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а также
N n ( p )  N n  2 ( p)m n 1T1 pm n  2T1 p  m n 1T1 p  1,

где Nn(р), Nn-1(р), Nn-2(р) – соответственно характеристические полиномы системы n,
n-1, n -2 порядке; m - соотношение эквивалентных постоянных времени.
Исследование кривых переходных процессов построенных по уравнениям второгопятого порядка представлены на рис.1, из которых видно что, перерегулирования составляет
8,1%, а максимальная величина производной значительно превышает номинальное значение
[3].
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Рис. 1. Кривые переходных функций и их производных, которые в определенном
масштабе отражают характер изменений э.д.с. и тока якоря двигателя в
рассматриваемых системах при одиночном входном сигнале управления
При исследовании переходных процессов в системах управления электроприводами
полученные кривые рис. 1. позволяют в общем виде дать оценку качества переходных
процессов и оценить ошибки, допускаемые при расчетах, с использованием
дифференциальных уравнений низкого порядка. При исследовании частотных характеристик
блок–схем, технически оптимальных по быстродействию, показано что оптимальным
соотношением эквивалентных постоянных времени m=2. [3,5].
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МОНІТОРИНГ СТАНУ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ЗА МІЖНАРОДНИМ
ІНДЕКСОМ РІВНОСТІ IRI
Мороз Тарас
аспірант
Національний транспортний університет
Міжнародний індекс рівності IRI є одним з основних транспортно-експлуатаційних
показників, що слугують параметрами надійності та працездатності автомобільної дороги як
інженерної споруди. Це інформативний показник, що дозволяє на етапі проєктування
ремонту або реконструкції автомобільної дороги ухвалити вірне технічне рішення щодо
обрання оптимальної технології виконання робіт, а також щодо застосування необхідних
будівельних матеріалів. У процесі будівництва він слугує інструментом здійснення
операційного контролю та умовою приймання робіт, а на етапі експлуатації автомобільної
дороги – виступає критерієм оцінювання якості стану покриття для обрання та
обґрунтування оптимальної стратегії утримання та ремонту.
Цей показник був розроблений вченими з університету Мічиганського транспортного
науково-дослідного інституту (UMTRI).
Відповідно до [1] Міжнародний Індекс Рівності (IRI – International Roughness Index) показник рівності, який показує реакцію лінійної моделі чверті автомобіля на поздовжній
профіль автомобільної дороги під час руху зі сталою швидкістю. Чисельно ІRI обчислюють
як відношення сумарного переміщення підвіски моделі чверті автомобіля відносно його
корпусу до пройденої відстані.

Рис. 1 Графік значень IRI для різних видів доріг
Наразі в Україні визначення рівності дорожнього покриття за показником IRI
здійснюється відповідно до ДСТУ 8745:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання
нерівностей основи і покриття дорожнього одягу.
У умовах сучасності визначення рівності за показником IRI здійснюється лазерним
профілометром, що дозволяє швидко здійснити вимірювання з високою точністю і дати
репрезентативний масив вихідних даних, які обробляються відповідним програмним
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забезпеченням. Після обробки цих даних програмний комплекс будує математичну модель та
видає кінцевий результат.
Результати вимірювань прирівнюються до нормативних показників, що наведені в
ДБН В.2.3-4:2015.
Таблиця 1
Вимоги до показників рівності дорожнього покриття за міжнародним індексом рівності IRI
Показники рівності покриття за IRI, м/км, в
залежності від категорії дороги
Матеріал покриття
I
II
III
IV
V
Асфальтобетон та цементобетон
1,7
1,8
1,9
2,0
Поверхнева обробка
2,2
2,3
2,5
Щебінь, гравій
2,6
2,9
Бруківка
2,9
3,2
Примітка. Показник рівності за IRI визначається лазерним профілометром по всіх смугах
руху в обох напрямках для ділянок дороги по 100 м
Окрім цього показник рівності IRI може слугувати комплексним критерієм
оцінювання стану покриття автомобільних доріг в межах однієї мережі, наприклад, в межах
однієї області, або окремого її району, мережі вулиць в межах одного населеного пункту, або
загальної мережі автомобільних доріг загального користування України (рис. 2).

Рис. 2 Візуалізація стану автомобільних доріг загального користування державного
значення в Україні за показником рівності IRI (2018 р.)
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Таблиця 2
Стан мережі автомобільних доріг загального користування державного значення в Україні за
показником IRI (2018 р.)
Стан покриття
Протяжність, км
Значення IRI

Відмінний
4235
<2,5

Хороший
5224
2,5 - 4,0

Задовільний
8526
4,0-6,0

Незадовільний
2620
>6,0

Дані відсутні
2807
-

Здійснення регулярного моніторингу за станом мережі автомобільних доріг, зокрема,
визначення зміни показника IRI в часі, дозволяє відслідковувати зміну стану покриття, а
також дає можливість вчасно призначати превентивні заходи щодо запобігання його
погіршення.
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К РАСЧЕТУ БОКОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА
ДДЧ
Наниташвили В.
кандидат технических наук, ассоциированный профессор
Грузинский технический университет, Департамент гидроинжинерии
Аннотация. Рассматривается вопрос боковой устойчивости дождевальных установок
на склонах. На основе балансового уравнения моментов сил, действующих на установку при
её работе на склоне, получена зависимость для определения координаты точки приложения
реактивной силы создаваемой высоконапорной струей
дождевального аппарата
относительно оси возможного опрокидывания установки.
Ключевые слова: дождевальная установка, позиционное действие, реактивная сила,
динамическая устойчивость, опрокидывающий и стабилизирующий момент, микрорельеф.
1. Введение. Высокие технико-экономические и эксплуатационные характеристики,
простота конструкции и хорошие показатели устойчивости позволили авторам [1,2,3]
рекомендовать позиционную дождевальную установку ДДЧ-50 для орошения плодородных
горных массивов.
Развитие за последнее десятилетие разномасштабных фермерских хозяйств с
рыночными формами организации с/х производства, ставит на повестку дня
целесообразность создания дождевальных установок параметрического ряда. Базовой
моделью при разработке таких установок разной производительности может быть
использована принципиальная конструктивная схема, принятая в установке ДДЧ – 50. Для
создания дождевальных установок нового поколения желательно иметь надежные,
экспериментально или теоретически обоснованные, данные в целях обоснованного выбора
основных конструктивно-режимных параметров. Применительно к горным установкам
таковыми являются параметры, влияющие на величину углов боковой устойчивости и
соответственно, на пределы функционирования агрегата.
2. Основная часть. Как известно, показатели устойчивости применительно к
установкам типа ДДЧ в основном формируются вектором реактивной силы Р , создаваемой
высоконапорной струей, вытекающей из вращающегося напорного сопла [1] и , особенно,
величиной координат точки ее (силы Р ) приложения относительно оси возможного
опрокидывания установки. Целью нижеприведенных расчетов является именно
по
возможности высоким приближением оценить и получить зависимости для определения
координат точки приложения силы Р.
На рис.1 приведена схема дождевальной установки типа ДДЧ, находящейся в
состоянии неустойчивого равновесия с предельным углом бокового уклона
.
С учетом допущений, принятых в работе [1] определим условие устойчивости
агрегата. Оно формируется равенством опрокидывающего ( Мопр ) и стабилизирующего (
Мст ) моментов, создаваемых активными силами G и Р, относительно линии возможного
опрокидывания, проходящей в точках coприкосновения нагруженных колес с почвой (точки
O1) (рис. 1).
Мопр = Мст
(1)
Из приведенной схемы можем определить:



M   GH sin   P( sin   h cos  )
M cm  G (0,5B  e) cos 
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где: угол наклона напорного сопла относительно плоскости склона;
h и ℓ – соответственно вертикальная и горизонтальная координаты точки О2
приложения реактивной силы Р относительно точки О1; G – вес установки; Н – вертикальная
координата центра тяжести (точка О); В – колея установки; е – эксцентриситет точки О
относительно продольной оси.

Рис. 1. Схема сил, действующих на дождевальную установку, находящуюся
в состоянии неустойчивого равновесия.
Равенство (1) принимает вид:
GHsin + P(ℓsinhcosG(0,5B + e)cos
Уравнение (3) отражает взаимосвязь точки приложения силы Р с остальными
весовыми и геометрическими параметрами установки.
При разработке дождевальных установок рассматриваемого типа величину ℓ
выбирают конструктивно по возможности меньшей, так как в противном случае
увеличивается поперечный габарит и , следовательно, ухудшается ее поперечная
устойчивость. Поэтому соотношение ℓ / h обычно задается в пределах 0,030,04. Указанное
дает возможность из уравнения (3) исключить величину ℓ при этом в конечных результатах
погрешность не более 7%. С целью компенсации этой погрешности возможно взамен
вертикальной координаты h воспользоваться плечом r, являющимся гипотенузой координат ℓ
и h. Как показал анализ проведенных нами расчетов в этом случае погрешность в конечных
результатах снизится, не превышая величину 2%.
С учетом сказанного, с погрешностью менее 2%
уравнение (3) можно
трансформировать так:
GHsinrPcosG(0,5 + e)cos
Из уравнения (4) получается довольно простая зависимость для определения
координаты точки приложения реактивной силы Р относительно оси возможного
опрокидывания
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G (0,5B  e)  cos    H  sin  

P
cos 
На рис. 2 приводится график зависимости (5) для различных значений
приведены на основе данных, приведенных в [1,2].
r

(5)
Расчеты

Рис. 2. Зависимость плеча r от величины предельного угла поперечного наклона 
3. Заключение. Получена зависимость для определения координаты точки
приложения реактивной силы относительно осы возможного опрокидывания дождевальной
установки, которым
возможно воспользоваться при проектировании вновь
разрабатываемых дoждевальных установок параметрического ряда типа ДДЧ-50 горной
модификации.
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Today, in our time of globalization, English language is becoming lingua franca almost for
all spheres of science. At the same time the new English teaching paradigm focuses on the person
who should know both linguistic and extra-linguistic aspects of language. For PhD students, as well
as for the Masters and Bachelors, it is especially important to be competent in English because their
career may depend on international exchanges, communication with foreign colleagues on-line and
off-line, presenting in different conferences, congresses and symposia, and publishing in scientific
journals in English. Therefore, it seems necessary for English lecturers to share the cultural aspects
of English language with their auditory.
PhD students who are studying English in the educational institutions of Ukraine know
Ukrainian language and cultural environment which include Ukrainian traditions, phraseological
units, proverbs, etc. But it is difficult for them to understand some English traditions, phraseological
units, proverbs that`s why teaching English in non-linguistic institutions has certain specifics.
It is widely accepted that one of the main goals of language training in any non-linguistic
university is to teach communication in professional sphere. Every foreign language teacher knows
the so-called Rule of “Four Cs” –Communication, Collaboration, Critical thinking and Creativity.
Besides, one of the considerable goals of mastering the language by PhD students is forming
social and cultural competence among future scientists, which is based on PhDstudents' knowledge
of the national and cultural characteristics of the English-speaking countries.
In a world of globalisation, PhD students have to not only deal with a variety of British, and
American accents, but might also know Indian or Australian accents. This is very useful if they go
to the conferences to these countries or get a job in a multinational staff of the University of any
English speaking country. Besides, they must know some idioms of non-English origin, though they
are originated from another language. There are a lot of idioms in all English-speaking countries.
For example, A paper tiger is something that seems menacing but when challenged, is weak and
ineffectual. “The term paper tiger is a Chinese idiom, zhǐlǎohǔ. This idiom was popularized in the
Western world with the translation of The Little Red Book in 1964, a book of quotations of
Chairman Mao Zedong. The term is used in The Little Red Book assertion, Imperialism and All
Reactionaries Are Paper Tigers. Zedong had used the phrase in an interview in 1946 to describe the
United States: “In appearance it is very powerful but in reality it is nothing to be afraid of; it is a
paper tiger. Outwardly a tiger, it is made of paper, unable to withstand the wind and the rain. I
believe that it is nothing but a paper tiger.” Sir John F. Davis is credited with being the first
Westerner to translate zhǐlǎohǔ into English in his 1836 book The Chinese.”[1].
Anthroponymy is the set of anthroponyms (personal names) within a specific language,
period of time, etc. According to the List of Key Onomastic Terms, the anthroponym (personal
name) is a “proper name of a person or a group of persons”[2, c. 3 ], and the family name (surname)
is a “hereditary name of a family or a member of a family with such a name”[3, c.5]. Cultural
material included in English proper names, involves the historical and literature knowledge.
Learning about personal names involves development knowledge of: other people, explaining
historical processes, etc. We can use such idioms with anthroponyms as the Midas touch Uncle
Sam, Brown, Jones and Robinson, Promethean fire, Penelope’s Web, Give a Roland for smb.'s
Oliver, Noah’s ark, a Judas kiss.
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It is very important to prepare some interesting facts about the historical or cultural events in
English-speaking countries both during the in-class and out-of-class activities, For example,
explaining some Grammar topics, the teacher of English can present the sentence I'm trying to pass
exam on Physics, but electricity is my Achilles' heel. Then the teacher can tell about the origin of
the phraseological unit Achilles' heel. When the Greek hero Achilles was an infant, his sea-nymph
mother dipped him into the river Styx to make him immortal. But since she held him by one heel,
this spot did not touch the water and so remained mortal and vulnerable, and it was here that
Achilles was eventually mortally wounded. Today, the tendon that stretches up the calf from the
heel is called the Achilles tendon. But the term Achilles' heel isn't used in medicine; instead, it's only
used with the general meaning "weak point". This idiom will be interesting both PhD in veterinary
medicine and PhD in management.
The second example is Pandora's box. For PhD students will be interesting to know about
the origin of this idiom. The English teacher can tell that it was from the Greek mythology. The god
Prometheus stole fire from heaven to give to the human race, which originally consisted only of
men. To punish humanity, the other gods created the first woman, the beautiful Pandora. As a gift,
Zeus gave her a box, which she was told never to open. However, as soon as he was out of sight she
took off the lid, and out swarmed all the troubles of the world, never to be recaptured. Anything that
looks ordinary but may produce unpredictable harmful results can thus be called a Pandora's box.
The teacher can show the using of this idiom during the discussion, for example, topics about the
Internet:The internet has opened a Pandora's box. Teacher can give such idiom for discussion the
topic ‘Money and inflation’:Money brings us happiness but sometimes it is a Pandora's Box.
Thus, it is important to form both the linguistic and cultural competence of PhD students.
English phraseological units with anthroponyms are very useful for communication, reading and
listenning. Some people think that vocabulary is the easiest part of English to teach, whereas most
teachers think it is one of the most difficult to improve. Using proper names in the English class
activities, the English teacher can create the knowledge of present and past of society of the
English-speaking countries. Obviously, this can motivate cadets to learn English better. We must
find out all we can about how knowledge about phraseological units can be improved and what
activities are useful to this end and then use this knowledge and these activities in our own
classrooms.
References:
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2. List of Key Onomastic Terms, p. 3, 5. Available from https://icosweb.net/wp/wpcontent/uploads/2019/05/ICOS-Terms-en.pdf.
3. List of Key Onomastic Terms, p. 1, 5. Available from https://icosweb.net/wp/wpcontent/uploads/2019/05/ICOS-Terms-en.pdf.
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Стрімкий розвиток науки і технологій істотно впливає на вимоги, що висуваються
роботодавцями до професійної підготовки студентів аграрних університетів, особливо з
математичних дисциплін. Випускники аграрних університетів повинні володіти методами
математичного моделювання, прогнозування та вміти застосовувати ці методи у професійній
діяльності. Математичні дисципліни несуть в собі величезний прикладний потенціал, який
дозволяє виявляти суттєві зв’язки явищ і процесів у професійній діяльності. Математика
дозволяє формувати у майбутніх агроінженерів прийоми побудови й аналізу математичних
моделей агроінженерних задач. Вона також розвиває інтуїцію і рефлексію в процесах
прогнозування та прийняття рішення в умовах невизначеності.
Удосконалення математичної підготовки студентів аграрних університетів є
багатогранною проблемою, вирішення якої потребує глибокого засвоєння ними основ
математичної науки, вміння бачити і використовувати внутрішньо дисциплінарні і
міждисциплінарні зв’язки, прикладну спрямованість курсу вищої математики, формування у
студентів вміння застосовувати математику для вирішення практичних завдань, моделювати
явища і процеси, що відбуваються на виробництві та в природі.
Значним потенціалом у вирішенні цієї проблеми посідає інтегральний підхід. В якості
змістових аспектів інтегрального підходу як основи формування професійної компетентності
студентів аграрних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін О. Єфремова
визначає: інтегруюча одиниця – навчальні завдання, що мають міжпредметний,
інтегративний характер; міжпредметні зв’язки дисциплін математичного та природничого
циклу; електронний навчальний посібник «Математика в професійній діяльності аграрія» [3,
с. 11].
Інтеграція теорії і практики в навчанні математичних дисциплін набуває особливого
значення в аграрній освіті, оскільки дає змогу посилити професійну спрямованість навчання,
сприяючи підвищенню якості математичної підготовки студентів, а значить і формуванню
професійної компетентності майбутніх аграріїв. Суть інтегрального підходу М. Ковтонюк
бачить в забезпеченні інтеграції предметів природничо-математичного циклу, а засобом –
виокремлення системи категоріальних знань – узагальнених міжпредметних понять, які
формують мову кожної освітньої галузі [4, с. 20].
Н. Борозенець розглядає інтегральний підхід в єдності його чотирьох напрямів:
міждисциплінарної, внутрішньодисциплінарної, міжособистісної і внутрішньо особистісної
інтеграції [2, с. 64]. Вважаємо за доцільне окрім міждисциплінарної та внутрішньо
дисциплінарної інтеграції розглядати також метадисциплінарну, спрямовану на формування
метадисциплінарних понять і умінь. Щодо особистісної та міжособистісної інтеграції, то
залучення студентів в індивідуальну та колективну навчальну діяльність на основі
діяльнісного підходу дозволить забезпечити її напрями.
Ще одне визначення інтегрального підходу в навчанні дає Н. Погоріла стосовно
формування професійних компетентностей майбутніх агротехніків, розглядаючи його як
процес встановлення зв’язків між відносно незалежними раніше предметами, процесами,
явищами [5, с. 268]. В основу інтегрального підходу І. Бендери покладені принципи
міждисциплінарної взаємодії математичних, природничо-наукових, спеціальних дисциплін
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та інформаційних технологій [1, с. 104]. Тому вважаємо за доцільне розглядати
міждисциплінарну взаємодію математичних та природничих дисциплін для створення
фундаментального базису аграрної освіти, а інформаційно-комунікаційні технології
застосовувати для розробки електронних засобів забезпечення такої інтеграції.
Узагальнюючи розглянуті визначення, інтегральний підхід до навчання математики
студентів аграрних напрямів підготовки розглядаємо як базисну категорію професійної
підготовки майбутніх аграріїв, що представляє собою комплекс методів, організаційних
форм і засобів навчання, спрямованих на підвищення ефективності математичної підготовки
студентів аграрних університетів за допомогою забезпечення внутрішньо дисциплінарної,
міждисциплінарної та метадисциплінарної інтеграції.
Відтак, реалізація інтегрального підходу у вивченні математичних дисциплін
студентами аграрних університетів допомагає формуванню у студентів цілісного уявлення
щодо явища навколишньої дійсності і взаємозв’язку між ними, це робить знання практично
більш значущими і застосовними в майбутній професії, що, водночас, розвиває і підвищує
інтерес до обраної професії, підвищує мотивацію до навчання. Реалізація інтегрального
підходу у вивченні математичних дисциплін сприяє формуванню математичної та
професійної компетентності майбутнього фахівця шляхом забезпечення таких умов:
1) реалізація інтегрального підходу у процесі навчання математики дозволяє
поліпшити якість математичної освіти і забезпечує формування професійної компетентності;
2) засобом реалізації інтегрального підходу під час вивчення математики з іншими
дисциплінами є міжпредметні завдання, вирішення яких сприяє формування у студентів
мотивації вивчення математики та професійної спрямованості навчання.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЗАСАДАХ
НЕЙРОНАУКИ
Окорський В.П.
к.т.н., доцент кафедри менеджменту
Національний університет водного господарства та природокористування
Україна, м. Рівне
Розвиток системи креативного менеджменту вимагає від керівників підприємств
дотримання певних принципів, які, з одного боку, є критеріями оцінювання раціональності
рішень щодо розвитку системи креативного менеджменту, а з іншого – є сукупністю вимог
до вироблення алгоритму її побудови і регулювання.
Основним принципом розвитку системи креативного менеджменту є принцип
системності, який базується на створенні умов для зацікавлення працівників організації у
творчому розвитку; можливостях кожного працівника підприємства, незалежно від посади,
брати участь у діяльності робочих груп із висунення креативних ідей та розроблення
креативних рішень.
Людський мозок любить визначеність і стабільність. Організаційні зміни зменшують
здатність мозку прогнозувати і генерувати ідеї, розробляти управлінські рішення та своєю
чергою, створювати психологічний дискомфорт і викликати стресові реакції організму.
Мозок не любить глобальних змін, тому працівники змушені чинити опір всяким
новаціям та перемінам у житті організацій чи їх підрозділів. Однак, керівники не зважають
або забувають, що зміни мають глибоко емоційні й стресові наслідки для колективу, а
особливо тих працівників яких вони зачіпають.
В результаті дослідження нервової системи людини методом Магнітно-резонансної
томогра́фії зародилося вчення про нейрон як унікальну за своєю структурою клітину, яка
відповідає за роботу органів почуттів. Головний мозок людини містить біля
100 мільярдів нейронів, кожен з яких має до десяти тисяч синаптичних зв'язків. Це стало
основою сучасної нейробіології, що визначає нейрон - унікальною за своєю будовою
клітиною, яка пов’язана великою кількістю зв’язків зі всіма клітинами організму. При цьому,
нейрони більш досконалі порівняно з іншими клітинами по відношенню синтезу білків і
забезпечення своєї роботоздатності. Нейрони також споживають близько 25% всього кисню в
організмі в спокійному стані та близько 50% в стресових ситуаціях [1].
Реалізація наукових відкриттів у сфері вивчення мозку неминуче приведе до
створення нової парадигми мислення людей з використанням досягнень нейробіології –
галузі науки, яка швидко розвивається і зобов’язана допомогти менеджерам та компаніям
приймати рішення, що базуються на особливостях роботи мозку, які регулюють поведінку
людей. Досягнення нейронауки покликані покращити розуміння багатьох аспектів людської
поведінки, таких як лідерство, мотивація, прийняття рішень, мають допомогти зрозуміти, як
люди (в рамках організацій) пов’язані один з одним і, звичайно, як люди реагують на зміни
[1].
Оскільки головною метою бізнесу є отримання прибутку, менеджмент, що базується
на нових знаннях про роботу мозку, дає великі переваги, він стає простішим і ефективнішим.
Коли менеджери управляють підлеглими з урахуванням їхніх природжених здібностей,
психолого-фізіологічних можливостей і таланту, вони починають більше цінувати свою
роботу, поважати керівника, що приведе до більш ефективної роботи та отримання засобів
внутрішньої мотивації працівників.
Один з головних принципів розвитку системи креативного менеджменту про
розуміння людських відносин та реакції на зміни через нейронауку спрямований на те, щоб
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допомогти керівникам розвинути нові якості лідерської поведінки у сучасних реаліях.
Зокрема, він спрямований на те, щоб допомогти керівникам [2; 3]:

усвідомити необхідність зміни лідерської поведінки у сучасних організаціях;

актуалізувати підходи щодо процесу управління організаціями;

зрозуміти і вести людей за собою на основі концепцій нейронауки.
Розвиток нейро- та поведінкової науки спрямовано на розкриття способів підвищення
лідерських можливостей керівників та підготовки їх до коригування їхньої поведінки для
складних бізнес-середовищ [4].
На основі концепцій нейронауки сьогодні можна говорити про появу нової галузі
управлінської науки, яка називається нейроменеджмент, що отримала розповсюдження із
70-х років ХХ століття у зв’язку з дослідженнями функцій головного мозку людини, тому
його називають нововведенням в теорію сучасного менеджменту.
Нейроменеджмент - це напрям науки на перетині нейробіології, психології та
менеджменту, що пояснює вчинки і поведінку людей за допомогою аналізу біохімічних
процесів, які відбуваються в організмі, це система знань, що поєднує нейронауку,
психологію, когнітивізм та біхевіоризм [5].
При створенні креативної організації з новою парадигмою менеджменту заснованого
на засадах нейроменеджменту, має місце системний підхід який вимагає, щоб культура,
стиль лідерства і цінності, структури і системи, а також навички і ресурси організації були
узгодженими – тільки в цьому випадку можливо досягти бажаного сукупного ефекту.
Суть кожної складової креативної організації це:

культура, стиль лідерства і цінності – роль лідера і стиль лідерства, а також
декларовані та реальні цінності, якими організація живе і дихає;

структури і системи – формальні та неформальні організаційні структури,
системи заохочень, визнання і напрями кар’єрного зростання;

навички і ресурси – процес залучення, навчання та використання творчих
талантів, в якому не останню роль відіграють інформаційні і фінансові ресурси, а також
створення клімату, який сприяє проявам креативності.
Для здійснення креативної революції в компанії необхідно створити відповідні умови,
які мають сприяти розвиткові творчої ініціативи її працівників. Творчі люди працюють тому,
що їм подобається виконувати важкі, але цікаві завдання, вони прагнуть почуття досягнутого
успіху, яке приходить з вирішенням непростого завдання, їм хочеться робити свою справу
добре. При цьому творчі люди повинні відчувати довіру до себе та до своєї роботи. Це
надихає їх та не створює перепон для подальшого розвитку.
Тому креативні менеджери повинні використовувати нейроменеджмент, як систему
знань що пов’язує основні постулати вчення про діяльність мозку людини, поведінкові та
організаційні науки з управлінням, завжди критично дивитись на нові відкриття в галузі
неврології, щоб визначити, що справді може стимулювати їхню компанію [5].
Висновки. Використання досягнень нейроменеджменту дозволить створювати
творчу робочу атмосферу в колективі, коли взаєморозуміння, мотивація та співпраця стають
головними рушіями успіху компанії, що дозволяє працівникам швидко інтегруватися в
компанію, знаходити рівновагу та визнання на роботі, покращувати їхню здатність
мобілізуватися для виконання виробничих завдань, використовувати методи коучингу та
покращувати ефективність командної роботи.
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ЕНЕРГІЯ ЯК ФАКТОР ДІЇ НА ПРОЦЕС ЗАХИСТУ
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Окушко Олександр Володимирович
доцент, к.т.н.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ковтун Петро Михайлович
викладач
ВПС «Немішаєвський фаховий коледж НУБіП України»
Проблеми підвищення ефективності вирощування сільськогосподарської продукції, і
в першу чергу, продукції рослинництва, значною мірою визначаються рівнем застосування
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, в яких першочергове місце належить процесам
обприскування рослин отрутохімікатами, мінеральними добривами, живильними розчинами.
Застосування таких процесів створює сприятливі умови для розвитку рослин, підвищення
врожайності останніх, запобігає ураженню їх різними шкідниками та хворобами.
Для здійснення захисту і підживлення різних посівів зернових культур, цукрових
буряків, картоплі, продукції овочівництва сьогодні існує значний арсенал машин. Нині
значна увага приділяється і розробці технологій та обладнання для захисту культурних
рослин у тепличному овочівництві, на землях приватних власників (фермерські, присадибні,
дачні ділянки), на які сьогодні, наприклад, в Україні, припадає більше ніж 40 % усіх
сільськогосподарських угідь.
Незважаючи на достатньо високу ефективність, існуючі системи машин та засоби із
захисту рослин мають і суттєві недоліки, які залишають проблему захисту рослин відкритою.
Це, в першу чергу, стосується втрат робочих розчинів (до 30 … 55 %), нерівномірності їх
осадження на поверхню рослин (55 … 65 %), значну полідисперсність діаметра крапель
розчинів (у межах 10 … 700 мкм, в окремих випадках до 1500 мкм), що зумовлює стікання
великих крапель з листяної поверхні або знесення вітром маленьких, а також забруднення
навколишнього середовища, а у випадках ручного обприскування – необхідності застосування
засобів захисту для робітників [1, 2, 6].
Базуючись на досягненнях сучасної науки, в т.ч. в області розвитку
електротехнологій, на наш погляд, проблема підвищення ефективності захисту і
підживлення рослин значною мірою може бути вирішена шляхом використання
електричного поля. Доцільність його застосування обумовлюється наступним:

при електростатичному методі обприскування основним транспортером з
доставки робочих розчинів до рослин є електричне поле;

слід прагнути не тільки надати частинкам (краплям) робочих розчинів
необхідного електричного заряду, а й щоб між рослиною та розпилювачем було створено
електростатичне поле, силові лінії якого були б перпендикулярні поверхні листя;

висока напруга збільшує питомий електричний заряд, сприяє створенню
розвинутішої поверхні крапель, тобто збільшенню дисперсності, покращенню розтікання і
надійному контактуванню з поверхнею рослин;

висока напруга сприяє більшій орієнтації розчинів, впливає на їх рухомість,
допомагає їх ”утриманню” в зоні розпилювання.
Електроаерозольні установки для нанесення отрутохімікатів та живильних розчинів із
застосуванням електростатичних сил використовують контактний, у полі коронного розряду
або індукційний спосіб зарядки частинок розчину [1].
Застосування такої технології при 50 % зниженні норм витрат протруючих препаратів,
наприклад, при обробці картоплі проти колорадського жука, забезпечує його зменшення на

186

98 … 99,7 %, а також зменшує трудозатрати на обприскування сільськогосподарських
культур на 15 … 20 % [3, 4, 5].
На жаль, незважаючи на отримання достатньо вагомих теоретичних та
експериментальних результатів, розвиток і реалізація такої економічно й технологічно
обґрунтованої електротехнології не знайшла свого широкого впровадження в рослинництві
України. Ця ситуація може бути пояснена і неадекватністю рівня науково-технічних
результатів, і недостатньою увагою до створення і серійного випуску спеціального
електротехнологічного
обладнання,
наприклад,
відсутністю
високоефективних
малогабаритних високовольтних джерел та розпилюючих засобів, параметри яких
відповідали б вимогам цього достатньо досконалого методу.
Зовсім інша ситуація спостерігається в більшості високорозвинутих країн, які
об’єктивно оцінивши високу ефективність та можливості електростатичного методу,
достатньо широко використовують його переваги при вирощуванні різних культурних
рослин у відкритому та закритому ґрунті.
Список літератури:
1. Верещагин И.П. Основы электрогазодинамики дисперсных систем. – М.: Энергия,
1974. – 480 с.
2. Іноземцев Г.Б. Електротехнологiї обробки сiльськогосподарської продукцiї / Г.Б.
Iноземцев, О.М. Берека, О.В. Окушко, С.М. Усенко; за ред. Г.Б. Іноземцева. – К.: ТОВ
ˮАграрМедіаГрупˮ. – 2015. – 160 с.
3. Іноземцев Г.Б. Електротехнології в рослинництві: Навч. посібник / Г.Б. Іноземцев;
В.В. Козирський; О.В. Окушко; за ред. Г.Б. Іноземцева. – К.: ТОВ ˮАграрМедіаГрупˮ. – 2012.
– 160 с.
4. Іноземцев Г.Б. Підвищення ефективності зберігання плодоовочевої продукції
шляхом застосування електричного поля коронного розряду / Г.Б. Іноземцев, О.В. Окушко //
Науковий вісник НУБіП України. – 2009. – №139. – С. 91 – 97.
5. Іноземцев Г.Б. Ресурсозберігаюча електротехнологія обробки рослин живильними
розчинами в тепличному овочівництві / Г.Б. Іноземцев, О.В. Окушко // Енергетика і
автоматика – 2010. – №4 – 6. – 6 с. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eia/2010_4/10igbpps.pdf
6. Фізико-технологічні та електрофізичні властивості сільськогосподарських
продуктів і матеріалів: Навч. посібник / [Г.Б. Іноземцев, Л.С. Червінський, О.М. Берека, О.В.
Окушко]; за ред. Г.Б. Іноземцева. К: Аграр Медіа Груп, 2010. – 180 с

187

Legal sciences
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Онофрей В.С.
здобувачка вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня групи ПБК-18-6
ННІ права Університету ДФС України
Науковий керівник: Мельник О.П.
доцент, кандидат юридичних наук,
заступник завідувача кафедри фінансового права з наукової роботи
Університету ДФС України
Актуальність аналізу проблем фінансового моніторингу обумовлена тим, що однією з
найбільш обговорюваних економічних тем на національному рівні є оптимізація системи
фінансового моніторингу у всіх сферах фінансової системи та усунення недоліків цієї
системи. Ефективність фінансового нагляду є одним із важливих факторів національної
фінансової та соціальної стабільності, економічної безпеки та добробуту громадян.
Фінансовий моніторинг - це комплекс заходів, спрямованих на створення системи
контролю проти відмивання грошей та наглядом за фінансовими операціями шляхом
ідентифікації та перевірки клієнтів. Метою фінансового моніторингу є контроль за
валютними операціями фізичних та юридичних осіб, в ході якого визначаються підозрілі
об’єкти та проводяться подальші розслідування.
Проблему здійснення фінансового моніторингу в Україні розглядали такі вчені як
Акімова О. В., Борець М.В., Виговська Н.Г., Дмитренко І.М., Костирко Р.О., Стечишин Т. Б,
Хмелюк А.А та інші.
Сьогодні однією з найбільш актуальних та обговорюваних тем є впровадження,
оптимізація та безпосереднє здійснення систем фінансового моніторингу у всіх сферах
фінансової системи. Реальною загрозою економічній безпеці є масштабне використання
бюджетних ресурсів, незаконний вивіз капіталу до іноземних держав, незаконна діяльність у
банківській та податковій сферах, а також криміналізація економічних та інших структур.
Система фінансового моніторингу України складається з двох рівнів: державного
рівня та первинного рівня, представленого суб’єктами фінансового нагляду. Основними
органами державного фінансового моніторингу є: Національний банк України, центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
Міністерство цифрової трансформації України та спеціально уповноважений орган [1].
Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є: банки, страхові (перестрахові) брокери,
кредитні кооперативи, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні організації; товарні
біржі та інші біржі; професійні учасники фондового ринку; поштові оператори та інші
організації, які займаються грошовими переказами; філії або представництва іноземних
комерційних організацій, які надають фінансові послуги в Україні; інші суб’єкти,
передбачені законодавством України [1].
Фінансовий моніторинг є важливою складовою боротьби з тероризмом, провокацією,
злочинністю та отриманням коштів. Фінансовий моніторинг є дуже перспективною галуззю
боротьби зі злочинною діяльністю в Україні та за її межами. Будь-яка діяльність потребує
фінансування, але завдяки цьому контролю держава зможе контролювати переказ коштів на
злочинну діяльність та запобігати їх здійсненню. У майбутньому ми повинні наслідувати
приклад європейських країн, щоб розширити та прийняти законодавство щодо боротьби з
відмиванням грошей.
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Правова база України у сфері запобігання та протидії доходам, одержаним злочинним
шляхом, або легалізації доходів від фінансування тероризму (відмивання грошей) базується
на Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»; Законі України «Про банки і банківську
діяльність»; Кримінальному кодексі України; Кодексі України про адміністративні
правопорушення; Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів.
Слід зазначити, що на законодавчому рівні сутність визначення поняття «фінансовий
моніторинг» міститься в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в якому визначено, що
фінансовий моніторинг - сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового
моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного
фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу [1].
Існує кілька проблем контролю державних фінансів у системі фінансового
моніторингу, які так чи інакше негативно впливають не тільки на якість такого нагляду, а й
на його ефективність. Перша і найгостріша проблема в сучасному світі - це розвиток
технологій та поява нових методів відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом. Подруге, нормативна база фінансового моніторингу не є досконалою. Наявні нормативні
документи не повністю відповідають цілям та завданням державних органів фінансового
контролю. Також в чинному законодавстві наявна відсутність узгоджених нормативних
визначень "легалізації" (або "відмивання грошей"), "незаконного доходу", "доходу від
кримінального правопорушення" , а також відсутність узгоджених процедур запобігання,
розслідування та покарання відповідних видів злочинів.
Наступна проблема - недостатня взаємодія між органами державного контролю та
правоохоронними органами. Необхідно розширити їх взаємодію, організувавши діяльність, у
якій можуть брати участь як правоохоронні органи, так і контролюючі органи з метою
ліквідації злочинів у національному фінансовому секторі. Четвертою проблемою є
відсутність ефективної та стабільної системи підготовки експертів, які володіють
технологією розслідування злочинів, пов'язаних із легалізацією незаконних доходів
(відмивання грошей), включаючи можливість пошуку та ідентифікації коштів, розташованих
в офшорних зонах.
Перспективи подальшого вдосконалення та розвитку українського фінансового
моніторингу мають бути зосереджені на:

Уніфікації термінів в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму»;

Підвищенні ефективності взаємодії між державними органами фінансового
моніторингу та правоохоронними органами;

Удосконаленні законодавстві України та адаптуванні його до міжнародних
стандартів.
Отже, аналізуючи все вище викладене, фінансовий моніторинг України визначається
як форма економічного та фінансового контролю в країні та промисловості для запобіганню
використанню відмивання грошей та тероризму. Національна відповідність українського
законодавства міжнародним стандартам, взаємодія фінансових регулюючих органів та
ефективність належної координації їх діяльності контролюючими органами визначають
стабільність загальної економічної ситуації країни, зменшуючи роль тіньової економіки,
корупції та злочинності в Україні.
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ З ТРИВАЛОЮ ДИНАМІЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ
Осередчук В.Л.
Національний університет «Львівська політехніка»
Магістр кафедри прикладної математики
Для досліджень макроекономічних процесів використовують макроекономічні моделі,
які є математичними моделями глобальної та національної економіки. З їх використанням, на
основі невеликої кількості вхідних даних, можна швидко реалізувати багатовимірні
розрахунки, щоб розглянути можливі альтернативи економічної політики, виробити
концепцію економічного зростання та оцінити її довгострокові наслідки.
У попередньому дослідженні було показано переваги однопараметричної моделі над
моделлю без пам’яті. Цілком зрозуміло, що реальні рішення економічних агентів будуть
базуватись не тільки на загальновідомих знаннях, але і на власному досвіді та пам’яті, саме
тому проведемо аналіз двопараметричної макроекономічної моделі, та порівняємо
результати з попередніми. Дана модель побудована з використанням дробових похідних, а
саме лівосторонньої похідної Капуто, що дозволяє враховувати історію змін важливих для
динаміки економічних параметрів та узагальнити рівняння моделей, основаних лише на
цілочисельних похідних.
Класична модель росту без врахування ефектів пам’яті з цілочисельними похідними
та неперервним часом задана наступним рівнянням:
𝑑𝑌(𝑡)
(
𝑌(𝑡) = 𝐵 ∙
+ 𝐶(𝑡),
1)
𝑑𝑡
яке показує залежність динаміки національного доходу від функції споживання та
приросту капіталомісткості.
Для двопараметричного опису згасання пам'яті введемо параметри 𝛼 > 0 і 𝛽 > 0, з
якими рівняння балансу (1) набуде вигляду
(
𝛽
𝛼
𝑌(𝑡) = 𝐵 ∙ (𝐷0+
𝑌)(𝑡) − 𝜃 ∙ 𝐵 ∙ (𝐷0+ 𝑌)(𝑡) + 𝐶(𝑡),
2)
де 𝛼 > 𝛽, 𝐵 > 0 і 𝜃 ≠ 1. Параметр 𝜃 характеризує вплив пам'яті, параметр згасання
якої 𝛽 > 0, на інвестицію.
У результаті, для неперервної функції 𝐶(𝑡), визначеної на додатній півосі (𝑡 > 0),
рівняння (2) з параметрами 0 < 𝑛 − 1 < 𝛼 ≤ 𝑛, 𝑚 − 1 < 𝛽 ≤ 𝑚 (де 0 < 𝛽 < 𝛼, 𝑚 ≤ 𝑛, 𝛼 −
𝑛 + 1 ≥ 𝛽), має загальний розв’язок
𝑛−1

𝑌(𝑡) = ∑ 𝑐𝑗 𝑌𝑗 (𝑡) + 𝑌𝐶 (𝑡),
𝑗=0

(
3)

де 𝑐𝑗 (𝑗 = 0, … , 𝑛 − 1) є дійсними константами, які визначені початковими умовами,
функція 𝑌𝐶 (𝑡) визначена як
𝑡

𝑌𝐶 (𝑡) ∶= −𝐵 −1 ∙ ∫ (𝑡 − 𝜏)𝛼−1 ∙ 𝐺𝛼,𝛽,𝜃,𝐵 [𝑡 − 𝜏] ∙ 𝐶(𝜏)𝑑𝜏,
0

(
4)

функція 𝐺𝛼,𝛽,𝜃,𝐵 [𝜏] задана рівнянням
∞

𝐺𝛼,𝛽,𝜃,𝐵 [𝜏] = ∑
𝑘=0

𝜏 𝑘𝛼
(𝑘 + 1, 1)
𝐵 −𝑘 ∙ Ψ1,1 [
|𝜃 ∙ 𝜏 𝛼−𝛽 ].
Γ(𝑘 + 1)
(𝛼𝑘 + 𝛼, 𝛼 − 𝛽)

(
5)

Функції 𝑌𝑗 (𝑡) з 𝑗 = 0, … , 𝑚 − 1 задаються виразами
∞

𝑡 𝑘𝛼+𝑗
(𝑘 + 1, 1)
𝑌𝑗 (𝑡) = ∑
𝐵 −𝑘 ∙ Ψ1,1 [
|𝜃 ∙ 𝑡 𝛼−𝛽 ] −
Γ(𝑘 + 1)
(𝛼𝑘 + 𝑗 + 1, 𝛼 − 𝛽)
𝑘=0

(
6)
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∞

(𝑘 + 1, 1)
𝑡 𝑘𝛼+𝑗+𝛼−𝛽 −𝑘
−𝜃 ∙ ∑
𝐵 ∙ Ψ1,1 [
|𝜃 ∙ 𝑡 𝛼−𝛽 ] .
(𝛼𝑘
Γ(𝑘 + 1)
+ 𝑗 + 1 + 𝛼 − 𝛽, 𝛼 − 𝛽)
𝑘=0

Для 𝑗 = 𝑚, … , 𝑛 − 1 функції 𝑌𝑗 (𝑡) визначені рівняннями
∞

𝑌𝑗 (𝑡) = ∑
𝑘=0

𝑡 𝑘𝛼+𝑗
(𝑘 + 1, 1)
𝐵 −𝑘 ∙ Ψ1,1 [
|𝜃 ∙ 𝑡 𝛼−𝛽 ].
Γ(𝑘 + 1)
(𝛼𝑘 + 𝑗 + 1, 𝛼 − 𝛽)

(
7)

Тут Ψ1,1 є узагальненою функцією Райта (функція Фокса-Райта) [5], яка визначена
рівнянням
∞
(𝑎, 𝛼)
Γ(𝛼 ∙ 𝑘 + 𝑎) 𝑧 𝑘
(
Ψ1,1 [
|𝑧] ∶= ∑
∙ .
8)
(𝑏, 𝛽)
Γ(𝛽 ∙ 𝑘 + 𝑏) 𝑘!
𝑘=0

Досліджуючи розв’язок даної моделі при 0 < 𝛽 < 𝛼 ≤ 2, бачимо збільшення темпів
зростання порівняно не лише з моделлю без пам’яті, а й з однопараметричною моделлю.
Розглянемо випадок, коли весь національний дохід використовується для розширення
виробництва, тобто споживання відсутнє (𝐶(𝑡) = 0). Таке рівняння дозволяє оцінити
максимально можливі темпи зростання національного доходу.
При 𝑌(0) = 1.5, 𝑌 (1) (0), 𝐵 −1 = 0.3 розв’язки моделі з однопараметричною пам’яттю
(𝛼 = 1.7), моделі без пам’яті (𝛼 = 1) та двопараметричної моделі (𝛼 = 1.7, β = 1.2, θ = 0.5)
зображено на Рисунку 1.

Розглянемо також економічну ситуацію, в якій невелике збільшення національного
доходу призводить до значних змін в інвестиціях, а саме при 𝐵 −1 ≈ 0 при 𝜃 ≠ 0. У цьому
випадку рівняння залежать від параметра 𝜃, часу 𝑡 та різниці параметрів пам’яті 𝛼 − 𝛽.
Залежність цих рівнянь саме від різниці параметрів пам’яті, а не від кожного зокрема,
дозволяє провести дослідження моделі не лише як функцій часу 𝑡, але й одночасно
параметра 𝛾 = 𝛼 − 𝛽. Двопараметрична модель при 𝑌(0) = 1.5 та 𝜃 = −0.5 зображена на
Рисунку 2.
Встановлено, що ефекти динамічної пам’яті мають вплив на темпи економічного
зростання та здатні прискорювати його. Показано, що двопараметрична модель дозволяє
провести набагато точніші розрахунки, не тільки в порівнянні з моделлю без пам’яті, а й з
однопараметричною моделлю.
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Перспективним напрямком розвитку є подальше дослідження економічних моделей з
тривалою пам’яттю, зокрема двопараметричних, та узагальнення їх до багатопараметричного
випадку.
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СУЧАСНІ РЕПРОДУКТИВНІ МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ
Панкєєв С.П.
к. с.-г. наук, доцент
Херсонський державний агарно-економічний університет
sergeystarik@ukr.net, 0679867485
Вже в період одомашнення тварин люди зіткнулись з необхідністю вирішувати такі
проблеми як: покращення спадкових якостей тварин, їх пристосування до людських потреб;
збереження і поширення найбільш цінних груп тварин; максимально ефективного
використання їх природного потенціалу
До вирішення цих завдань, з другої половини ХХ ст., все більше стали долучатися
репродуктивні біотехнології у тваринництві.
Сучасна репродуктологія с-г тварин базується на: штучному осіменінні;
трансплантації ембріонів; кріоконсервації сперми та ембріонів; синхронізації естральних
циклів, овуляції і пологів у маточного поголів’я; гормональній обробці самок з метою
підвищення виходу ембріонів (стимуляція суперовуляції).
Швидко розвиваються такі інноваційні технології як: сексування сперми і одержання
приплоду бажаної статі; інтрацелюлярне запліднення і ембріопродукція
in vitro з
одержанням приплоду; одержання трансгенних тварин; ембріональне і соматичне (ядерне)
клонування
Комерціалізація репродуктивних біотехнологій відбувається у двох напрямах:
використання усіх вище названих біотехнологій для підвищення рівня або зміни напряму
продуктивності с-г тварин; використання модифікованих на рівні геному тварин для цілей
медицини.
Все більшого комерційного значення набуває: переміщення і міжнародна торгівля
кріоконсервованими ембріонами, як альтернатива закупівлі і перевезенню стада тварин;
застосування ТЕ для оздоровлення цінних у селекційному відношенні стад від специфічних
вірусних інфекцій
Найбільш зручним (технологічним), дешевим і придатним для умов виробництва є
нехірургічний спосіб трансплантації ембріонів.
Саме розроблення нехірургічної (трансцервікальної) техніки трансплантації створило
умови для прискореного розмноження цінних генотипів і широкомасштабної міжнародної
торгівлі ембріонами великої рогатої худоби
Найбільш зручним (технологічним), дешевим і придатним для умов виробництва є
нехірургічний спосіб трансплантації ембріонів.
Саме розроблення нехірургічної (трансцервікальної) техніки трансплантації створило
умови для прискореного розмноження цінних генотипів і широкомасштабної міжнародної
торгівлі ембріонами ВРХ
Світовий ринок трансплантації ембріонів ВРХ: пересадок за рік: Північна Америка 190 тис; Південна Америка - 120 тис; Азія - 92 тис; Європа - 100 тис; Океанія – 33 тис;
Африка – 14 тис.
Отже, особливо успішним виявилося застосування репродуктивних технологій у
скотарстві.
Причини цього: біологічні особливості великої рогатої худоби; високий рівень
економічної (комерційної) мотивації
Як з'ясувалося, велика рогата худоба – найкращий матеріал практично для усіх
репродуктивних біотехнологій: нехірургічного вимивання і трансплантації ембріонів, їх
заморожування і клонування (бісекції).
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З іншого боку, низька інтенсивність біологічного відтворення, незручність і висока
вартість транспортування ВРХ створили попит на альтернативні (біотехнологічні) методи
прискореного розмноження, зберігання і переміщення селекційного матеріалу.
Перешкоди для широкого запровадження репродуктивних біотехнологій
у
свинарстві.
1. Біологічні особливості свині, зокрема:
- особливості анатомії (складний профіль цервікального каналу, довгі і зібрані у петлі
маткові роги), що ускладнює застосування нехірургічної техніки вимивання і трансплантації
ембріонів
- підвищена чутливість гамет та ембріонів до охолодження, їх ушкодження при
кріоконсервації
- низька виживаність модифікованих ембріонів (зокрема, при клонуванні - на порядок
нижча порівняно з ембріонами ВРХ)
- порівняно невисокий рівень комерційної зацікавленості через скоростиглість і
багатоплідність свині
Тому чи не єдиною широковживаною у свинарстві біотехнологією є штучне
осіменіння.
Усі інші репродуктивні біотехнології тільки пробивають свій шлях у свинарство.
Деякі сфери застосування
трансплантації ембріонів як необхідної ланки
біотехнологічних проектів у свинарстві.
О. В. Квасницький, працюючи в Полтаві у НДІ свинарства (тепер Інститут свинарства
УААН –ІС), розробив метод трансплантації ембріонів свиней та у 1950 р. вперше серед країн
СНД групою наукових співробітників з Інституту свинарства УААН – Мартиненко,
Коваленком, Денисюком і Чирковим –одержано порося методом нехірургічної
трансплантації ембріонів у ріг матки свиноматки, вагітної власними зародками [2].
Фундаментальні дослідження - клітинна інженерія; генна інженерія; культура і
запліднення ооцитів in vitro; культура ембріонів in vitro; кріоконсервація ембріонів свині
Серед прикладних проектів виділяються наступні оздоровлення цінних у
селекційному відношенні стад від специфічних вірусних інфекцій; запобігання занесенню у
стадо специфічних вірусних інфекцій при введенні нового генетичного матеріалу;
безкарантинний, спрощений і дешевий міжнародний обмін цінними генотипами (торгівля
кріоконсервованими ембріонами); збереження генетичної різноманітності, унікальних
генотипів, локальних груп свиней .
Найбільш технологічно і економічно виправданим є нехірургічний спосіб
трансплантації ембріонів.
Однак, через анатомічні особливості свині ця проблема до кінця не вирішена. Тому,
сьогодні у свинарстві використовують майже виключно хірургічний і його різновид лапароскопічний способи ТЕ, а масштаби її застосування у свинарстві, порівняно із
скотарством, - незначні.
У 1950 році, уперше в світі, було одержано поросят-трансплантантів внаслідок
хірургічної пересадки ембріонів, вилучених у донорів миргородської породи, у яйцепровід
реципієнтів великої білої породи. Лише через 10 років подібний результат було одержано у
США (Pomeroy, 1960).
Поросята-трансплантанти, виношені реципієнтом великої білої породи, не придбали
породних ознак сурогатної матері, а успадкували генетичні риси своїх біологічних батьків,
що належали до миргородської породи.
Колектив учених лабораторії фізіології під керівництвом академіка О.В. Квасницького
розробила наступну програму.
Її складові:
- гормональна стимуляція донорів, синхронізація донорів та реципієнтів;
- передопераційне та післяопераційне утримання тварин;
- удосконалена техніка хірургічного вимивання донорських ембріонів;
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- оцінка ембріонів, їх культивування до пересадки;
- трансплантація (хірургічна) ембріонів у матку або яйцепровід реципієнта
Мета – дістатися практично невичерпного джерела дешевих яйцеклітин та ембріонів,
які потенційно можна одержувати із боєнських яєчників.
Недоліки: неможливість застосування у виробничих умовах; вимагає стаціонарних
умов, окремих приміщень, хірургічного обладнання, медичних препаратів і матеріалів;
складність процедури, потреба у кваліфікованій хірургічній бригаді; вимагає вилучення
реципієнта із технологічного процесу, створення йому спеціальних умов для
післяопераційної реабілітації; обмежене, зазвичай одноразове, використання реципієнта
через післяопераційні ускладнення (рубці, спайки); висока вартість
Початок 90-х років – розпочався новий етап досліджень – розроблення нехірургічного
(трансцервікального) способу трансплантації ембріонів свині (НХТЕ) Група співробітників
лабораторії фізіології під керівництвом доктора біологічних наук Мартиненко Ніни
Антонівни (варіант «Полтава»).
Мета проекту: розробка трансцервікальний спосіб пересадки ембріонів свині. Це
простий, дешевий і придатний для застосування в умовах виробництва
Анатомічні особливості репродуктивного тракту свині обмежують трансцервікальне
проникнення і просування внутрішньоматкового катетера вглиб рогу матки.
Це основна причина незадовільного стану вирішеності проблеми нехірургічної
трансплантації ембріонів свині, у першу чергу – найбільш ранніх стадій розвитку.
Окрім того, використання катетеру травмує репродуктивний тракт реципієнта;
цервікальний канал; ендометрій; є деякі перешкоди для трансцервікальної трансплантації
ембріонів у свиней - звивистий цервікальний канал з кількома рядами хрящевидних
виступів-замків, які щільно його закривають; довгі, зібрані петлями роги матки; прогресуюче
зниження цервікальної проникності по завершенні еструсу; висока скоротлива активність
матки в мете струсі; цервікальна проникність для внутрішньоматкового зонду сильно
ускладнена, особливо у свинок; проходження зонда вглиб матки пов'язане із зростаючим
опором, а у верхів’я рогу – практично неможливе; зростаючі труднощі трансцервікального
проникнення у післяеструсний період; експульсії середовища пересадки з ембріонами.
Переваги першого розробленого способу НХТЕ свиней (варіант «Полтава») - не
потребує анестезії, седації та фіксації реципієнта;цілковита атравматичність щодо реципієнта
(відсутні не лише хірургічне втручання, але і внутрішньоматковий зонд); придатний для
застосування в умовах ферми; не вимагає вилучення реципієнта зі стада (виробничої групи);
багаторазове (без обмежень) використання реципієнта; придатний для застосування на
свинках; можливість одержувати трансплантантів від основних свиноматок, за умови їх
попереднього парування (у складі змішаного приплоду); дешевий, не завдає збитків
господарству, сумісний із виробничими циклами; поросність трансплантантами – 15-30% (за
різних схем НХТ); ембріональне виживання – від 5 до 44%; частка поросят-трансплантантів
у змішаному приплоді попередньо спарованих реципієнтів – від 9 до 75%.
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Philological sciences
ПРОЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І МАСШТАБІВ СЛОВО-МОВНИХ НОРМ В
РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ ст . СЕМІОТИЧНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА
ЛІНГВІСТИЧНІ ПОШУКИ ТА АНАЛІЗ
Пенев Пламен
Анотація. Проведено аналіз одного з найважливіших та найважливіших періодів
духовного прояву світової літератури у період 19 століття! Входять такі творці художнього
слова, без яких ми не уявляємо світовий літературний процес, у тому числі розвиток нашої
національної літератури від епохи Відродження до наших днів. Поетика російської класичної
літератури.
Тематична та жанрова своєрідність художньої моделі. Етико-філософські, релігійні
питання та символіка. Подолання усталених наративних моделей та ідей для АБ - це - і
характеру. Проблема особистості головного героя як нескінченна духовно-екзистенційна
загадка. Специфічна роль і доля жінки в російській літературі. 19 століття - як століття
російського роману. Відкриття поліфонічного роману, епічного роману, віршованого роману,
метароману; а також магічний та літургійний реалізм, потік свідомості, підводна течія та їх
вплив на світовий літературний процес.
Російська драматургія XIX століття як філософія та теологія історії. «Виходити з
розуму»; Борис Годунов; «Ревізор»; «Вишневий сад». Життя і творчість. Енциклопедичне,
протеїстичне на і - ось - Гіч - це - а - кото, що починається у творах Пушкіна. Батько
російської
класичної
ви - вони - Література. Тематична
різноманітність
лірики
Пушкіна. Волелюбна лірика. Пейзажна поезія: Пушкінський пейзаж як відображення та
емблема російського простору. Пейзажі душі та пори життя Пушкіна. Любовна лірика:
емоційно-смисловий діапазон і характер почуття кохання Пушкіна.
Філософська поезія Пушкіна: тема хитрості - МЕНТ - тоді доля художника. Релігійні
мотиви. Вірші Пушкіна: «Руслан і Людмила» як художнє втілення споконвічного у
слов’янському дусі та як відповідь на питання історії та майбутнього Росії. Проблема
свободи і щастя людей в «Кавказькій полонянці - Нік», «Бахчисарайський фонтан» і «Ци так - нам». Опозиції: Цивілізація - Природа; Північ - Південь у "південних" віршах
Пушкіна. Ешатологізм, месіанізм та проблема загадкового ха - рактера російської душі у
"Мідному вершнику". Ідейно -смисловий рівень тлумачення. Поетика та символіка віршів
Пушкіна. Драматургія: «Борис Годунов» та «Малі трагедії» - поетика та
проблематика. Питання про обидва типи історії. «Євгеній Онєгін» як «енциклопедія
російського життя». Проблема "зайвої людини". Онєгін та Тетяна - соціально -філософська
та психологічна сутність образів. Причини любовної розбіжності у романі. Відмова Тетяни
та погляди Бєлінського та Достоєвського. Поетика та композиція. Пушкін художник. «Казки Бєлкіна» - проблематика та поетика.
Лірика і ліричний герой Лермонтова. Релігійні мотиви, обрання та газета. Демонічне у
ліриці поета. Отож - мотиви та тема Батьківщини. Філософська лірика. Релігійнометафізичний початок у ліриці Лермонтова. Любовна лірика. Природа почуття кохання
Лермонтова. Вірші Лермонтова. "Мцирі" - питання та символи. «Демон» - природа
демонічна. Тема морального воскресіння падлого ангела і сотіріологічні про - викликає
додаткове занепокоєння. Символіка у вірші Драматургія. "Маскарад" - питання та
символи. Людина і доля; подвійність і подвійність. «Герой нашого часу» як роман про
«історію душі» - проблематику, поетику та символіку. Проблема "зайвої людини" у романі,
подвійності, кохання, віри у свободу і долю.
Стереоскопічність
у
композиції. Невідповідність
між
сюжетом
та
сюжетом. Антропоморфна структура твору. Психологізм Лермонтова напередодні
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«діалектики душі». Н. В. Гоголь - творчість і доля. Міфопоетична картина світу у "Вечорах у
селі біля Диканьки". Характер демона. Земля - Небо - Підземний світ у Гоголі. Проблема
випробування на людях. Гоголівський космос у Миргороді - історія та метаісторія. "Співати"
вчора і "не співати" сьогодні / "Тарас Бульба" /.
Антизамовлення і антисімейство у нього - оголене / "страшна помста" /. «Ти» випробування людини. Всевидяче око. «Орендодавці Старого Світу» - проблематика та
міфопоетика. Текст і прототекст, дзеркальне відображення та архетип у "ранньому
Гоголі". Петербург: Людина-речі-ознаки в казках Петербурга. Гого - ле - ст - так поняття
"маленька людина". Повість «Шинель» - рівні смислової інтерпретації. Характер Гоголя: між
святістю і демонізмом. Драматургія: «Ревізор» та «Одруження». Характер художнього
резюме. Драматизм і комедія в драмі Гоголя. Символіка і поетика. «Мертві душі» - як
найвище досягнення у творчості Гоголя. Особливості композиційної ідеї. Жанрові твори
природи - бат. «Мертві душі» як поема про спасіння. Літургійний реалізм та
символіка. Загадка "Чичиков". «Мертві душі» в контексті російського класичного
роману. Традиції Гоголя в російській та світовій літературі.
«Записки мисливця» - спроба Типологія концептуального роману Тургенєва. Поетика
та проблематика. Для «зайвих» і «нових» людей у творчості Тургенєва: «Рудін», «Шляхетне
гніздо», «Вечором», «Батьки і діти». Про Гамлета та кіхотичний тип мислення та поведінки у
творчості Тургенєва. Феномен «різноманітності» та філософсько -моральна сутність
концепції «нігілізму». Початок Пушкіна в побудові жіночих образів. Характер і функції
почуття кохання Тургенєва. Проза Тургенєва як новий етап у розвитку російського роману
другої половини XIX століття.
Специфічна концепція "маленької людини" Достоєвського в романі "Бідні люди",
пов'язана з пушкінською та гоголівською традицією. Вирок і "священна хвороба" у творчій
місії та духовному аскетизмі Достоєвського. Достоєвського після каторги. "Записки з
підземелля" - як вступ до романів П'ятикнижжя. Народження "людини з темницею" у
Достоєвського. Таємнича поетика П'ятикнижжя як художній вияв соборного принципу
"єдність у натовпі". Філософія філософа - типологія, питання та архітектура. Обговорення
Достоєвським "поліфонічного" та "монологічного" " Злочину і покарання" в контексті
П'ятикнижжя. Поетика: Агіо - граф, храми та літургічна домінанта в романі. Соціальні,
ідейно-філософські та морально-релігійні питання твору. Хто такий Раскольников? Ідея
героя. Проблема гріха, викуплення та духовного воскресіння. «Історія душі»-від богалюдини до Боголюдини. Ідея "золотого віку" - "за" і "проти". Місія Соні Мармеладової. Рівні
та обрії ідейно -смислової інтерпретації. Образно-символічні рядки в романі: проблема
герменевтичного читання. Подвійність, розум та інтуїція у романі. «Одкровення людини в
людині» як відкриття її «образу і подоби Божої». " Ідіот" - проблематика і поетика: роман як
самостійне ціле і як "частина" П'ятикнижжя.
Розробка та реалізація ідеї "цілком прекрасного Чо - століття". Секрет в образі
«ідіота» князя Мішкіна - літургійний принцип у побудові та інтерпретації його
змісту. Система символів. Функція жіночих образів: Аглая та Настася Филипівна як втілення
обох типів кохання, краси та жертовності. Образ Іполита і трагедія нігілізму. Я - "ідіот"
Мішкіна в драмі життя. Трагедія стосунків людини з ідеалом / Рогожин - Мішкін /.
« Демони» в контексті метароману. Робота як ідеальний контрапункт "Ідіоту".
Ідеологічна
проблематика
роману. Конфлікт
між
"батьками"
та
"дітьми"; Християнство та соціалізм; смиренність і бунт. Система персонажів: Ставрогін метафізична інаккість бета -версії. «Перша лють» Степан Трофимович і шлях людини від
демонічного до спасіння. Петро Верховенський і подальша доля Росії. Марія Лебядкіна міфопоетична, фольклорна сутність та провіденціальні функції образу. « Брати Карамазови»
- проблематика та поетика. Унікальність домінуючої системи твору. "За" і "проти" у
романі. Ідея Івана Карамазова. Великий Інквізитор, Христос і проблема свободи. Ідея та місія
старого Зосими. Альоша Карамазов - «російський чернець». Дитина в романі і на тему
«синівський свя - тост». Проблема справедливого і несправедливого покарання. Просторово-
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часовий континуум у романі. Символіка. Роман «Підліток» та його особлива поетика:
літургійна, агіографічна та храмово-архітектурна домінанта твору. Структура та значення
системи характерів. Образ «підлітка» Аркадія Долгорукого та мотив початкової стадії
самопізнання людини. Функція Версілова і Макара Долгорукого / "земного" і "небесного"
батька / в ритуалі ініціації "підлітка". "Випадкова сім'я" як творче відкриття
Достоєвського. Основні ідейні, філософські та духовні послання твору.
Символіка. « Війна і мир» - проблематика та поетика. Ідеологічний спектр роману
EPO - заспівати: "Наполеонівський" та "Кутузовський" початок; «Штучний» і «природний»
Чо - століття; індивідуальний розум і колективне несвідоме людей; Західна с - ти - ція та
східна культура духу; духовно -моральні пошуки Андрія Болконського, П’єра Безухова та
Наташі Ростової - шлях від невір’я, мандрів та страждань до віри та реального життя. Порода
Болконські, Ростовська та Курагіні. "Землі" та "небесні" персонажі у "Вой - на і
мир". Наташа Ростова як ln - плащення живого життя. Архітип Пушкіна «Тетяна» у
Толстого. П'єр Безухов і проблема егоїзму і світу - роман Чало. Коло і округлення у "Війні і
мирі" / Платон Каратаєв - втілення російського національного духу /. Жанр і композиція
"Війна і мир".
Символіка. « Анна Кареніна» - проблематика та поетика. Трагедія Анни Кареніної та
проблема кохання та щастя. "Життя для себе" та "життя для інших" у романі. Духовно моральні
пошуки
Костянтина
Левіна. Психологізм
і
потік
свідомості
в
романі. Символіка. « Пізніше» Толстого «Смерть Івана Ілліча», «Отець Сергій» і «Крій Miss - й - Перша соната» як відображення духовних протиріч і концептуального кризи
письменника. Народний принцип як міра істинності буття. Світове значення Льва
Толстого. Внесок Толстого у поглиблення - не совість людства. Розпад художньої ідеї
крупним планом. Краса звичайного життя і "вульгарність вульгарної людини. Чехов майстер новели. Життя" маленької людини "у фарсі і як трагедія /" Смерть діловода ","
Товстий і тонкий "," Хамелеон "," Унтер -офіцер Пришибеєв "; " Горе "," Ванька "," Фостер
"та ін./ Поетика та проблеми оповідання Чехова. Драма людини в - новини Чехова:" Крок ","
Дуель "," Йонич "," Чорний чернець "," Палата №6 "," Первосвященик "," Наречена ". Форми
художнього резюме. Ком - а - складові риси роману Чехова. Природа та функції мистецтва у
грудні - Тейл в Че - Гове. Поетика «нескінченно малих кількостей».
Символіка. Новаторство драматурга Чехова. Проблема характеру, діалог, дія,
конфлікт, промова, паузи та тиша у театрі імені Чехова. "Три сестри" - ностальгія за
втраченим раєм. "Чай - ка" та проблеми мистецтва та реалізації людини. "Дядько Ваня" та
про - б - Лемоні про значення пережитого покращене життя. "Вишневий сад" як текстесхатос. Підводна течія в драмі Чехова. Російська література XIX століття в контексті
глобальних суспільно-історичних, культурних, філософських та релігійних концепцій східної
та західної цивілізації як двох різних типів менталітету. Епоха до і після Петра
Великого. Характеристика Росії 19 століття. Універсальні антиномії: Північ - Південь; Санкт
-Петербург - Москва; Цивілізація - Природа; Причина - Інтуїція; Свідомо - несвідомо; Віра Невіра. Російська класична література - від наслідування західноєвропейської естетичної
моделі до творчої самосвідомості та створення незалежного і абсолютно унікального
художнього образу світу. Російська ідея, месіанство та есхатологія. Російська література 19
століття як теодицея, антроподіція і адекватність - стьобане відображення "східної" душі.
Поетика російської класичної літератури. Тематична та жанрова своєрідність
художньої моделі. Етико-філософські, релігійні питання та символіка. 19 століття - як
століття російського роману. Виявлення поліфонічного ро - Манна, роман -epopeya, роман у
віршах metaromana; а також магічний реалізм, потік свідомості, підводна течія та їх вплив на
світовий літературний процес.
Поема «ЦИГАНИ» в контексті так званих «південних віршів» А. С.
ПУШКІНА. Інновація поетики та проблематики. Типологія романтичного героя. Образ
Алеко та тема «зайвої людини». Ідейно -філософський зміст поеми: проблема
індивідуального та колективного початку, свободи та відповідальності, злочину та
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покарання, волі та долі. Чи можливе щастя для «цивілізованої» і для «природної»
людини? Рівні тлумачення. Концепція Пушкіна про онтологічну функцію жінки та «жіночий
принцип» у долі Всесвіту. Вірш "Мідний КОНЯК" - проблеми поетики, художнього я - Тодда
та жанрова специфіка. Доля "маленької людини" та образ Петра Великого - подвійність
оцінки AC - торська. Інтерпретація соціально -філософських питань та біблійних символізм у
вірші.
Поетика «вільного роману» - спроба подолання літератури. Com - положення
ділянки, система m. Викликали. "Ліричні відхилення" структура "онєгінівська вірша". Як
"Євген
ОНЕГІН"
встановлює
формулу
роману
російського
типу. Система
символів. Особистість Онєгіна як духовна та екзистенційна таємниця (подолання
романтичного монологу через неоднозначність оцінок та поглядів героя). Проблема
«передчасної старості душі» та можливості морального воскресіння героя через страждання
та любов. Вірші М. Ю. ЛЕРМОНТОВ «ДЕМОН» та «МЦІРІ». IC Creative - це - друге,
поетика та випуск творів. Характер демонічного в ліриці ЛЕРМОНТОВА. Метафізичні
аспекти сотірологічних проблем у захоплених - ма - так "демонах". Зображення Тамари як
втілення головних опозиційної Лер - montovata лірики: земля - небо, ангельське - демонічне,
тіло - духовно, гріх - перед - чистий. Символіка у вірші. Поема "МЦІРІ" як остання класична
романтична поема в російській літературі. Характер ідейно-релігійного конфлікту з точки
зору «природної людини». Проблема свободи особистості як основний принцип людської
гідності та роль долі.
«ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ» як роман про «історію душі» - проблематику, поетику та
символіку. Проблема "зайвої людини" у романі, подвійності, кохання, віри у свободу та
наперед визначеність. Образ Печоріна як невичерпної психологічної та філософської
загадки. Стереоскопічність
у
композиції. Невідповідність
між
сюжетом
та
сюжетом. Антропоморфна структура твору. Психологізм Лермонтова - напередодні
«діалектики душі» у Толстого і Достоєвського.
Поетика циклу. Людина - речі - знаки. Образ Петербурга "НЕВ - ЛИЖНИЙ
ПРОСПЕКТ". Тема божевілля та порятунку - "ЗАПИСКИ БУДИ". Творчість як гріх і викуп «ПОРТРЕТ». Гоголівська концепція "маленької людини". Історія «Шинель» - проблеми
семантичного уп - тре - pretatsiya. Герой GOGOL: між святістю та демонізмом. Характер
гротеску Гоголя. Н. В. ГОГОЛЬ - засновник «магічного реалізму» у світовій літературі аналіз
повісті
«НОС». Символіка
речей
і
жестів. Антропоморфізм
і
дезантропоморфізм. Головна - Дорога - Мандрівник у "МЕРТВИХ ДУШАХ". Особливості
композиційної ідеї. Герой - Автор - Оповідач. Жанровий характер твору та значення
ліричних відступів у ньому.
Ідейно-філософська
та
морально-релігійна
сутність
твору. Секрет
«Чичикова». Поема «МЕРТВІ ДУШИ» в контексті російського класичного «роману».
Типологія концептуального роману Тургенєва. Поетика та проблематика.
Для «зайвих» і «нових» людей у творчості ТУРГЕНЄВА. Для шинки - ль - тов - MENT
і донкіхотського типу мислення і поведінки в творах Тургенєва. Феномен «різноманітності»
та філософсько -моральна сутність концепції «нігілізму». Загадка в образі Базарова. Початок
Пушкіна в побудові жіночих образів. Характер і функції почуття кохання в
ТУРГЕНЄВІ. Проза Тургенєва як новий етап у розвитку російського роману другої половини
XIX століття. Роман "ЗЛОЧИН І КАРЕННЯ" в контексті П'ятикнижжя. Поетика:
агіографічна, храмова та літургічна домінанта в романі. Соціальні, ідейно-філософські та
морально-релігійні питання твору.
Хто такий Раскольников? Ідея героя. Проблема гріха, викуплення та духовного
воскресіння. «Історія душі»-від бога-людини до Боголюдини. Ідея "золотого віку" - "за" і
"проти". Місія Соні Мармеладової. Рівні та обрії ідейно -смислової інтерпретації. Образносимволічні рядки в романі: проблема герменевтичного читання та «поліфонічного» та
«монологічного»
початку
Достоєвського. Подвійність,
розум
та
інтуїція
у
романі. «Одкровення людини в людині» як відкриття її «образу і подоби Божої».
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«БРАТИ КАРАМАЗОВИ» - проблематика та поетика. Унікальність вгору - мене наан - так - Ната системи роботи в умовах циклу "петокнижня". "За" і "проти" у романі. Ідея
Івана Карамазова. Великий Інквізитор, Христос і проблема свободи. Ідея та місія старого
Зосими. Альоша Карамазов - «російський чернець». Тема страждань і духовного
відродження (образ Миті Карамазова). Функція демонічних персонажів. Дитина в романі та
тема "християнської" та "випадкової" сім'ї. Проблема "синівської святості"; за справедливе і
несправедливе покарання. « БРАТИ КАРАМАЗОВИ» як синтез художніх, ідейнофілософських та морально-релігійних пошуків Достоєвського. Роман Л. Н. Толстого
«ВІЙНА І МИР» як аналіз і синтез світу.
Проблематика та поетика твору. Ідеологічний спектр роману EPO - заспівати:
"Наполеонівський"
та
"котузовський"
початок; «Штучна»
і
«природна»
людина; індивідуальний розум і колективне несвідоме людей; західна цивілізація та східна
духовна культура; духовні та моральні пошуки Андрія Болконського, П’єра Безухова та
Наташі Ростової - шлях від невір’я, поневірянь і страждань до віри та реального життя.
" Порода" Болконських, Ростова та Курагіні. "Земні" та "небесні" персонажі у "Війні та
мирі". Наташа Ростова як втілення живого життя. Архітип Пушкіна «Татіан» у
Толстого. П’єр Безухов та проблема егоїзму та початок світу в романі. Коло і округлення у
"Війні і мирі" (Платон Каратаєв, втілення російського національного духу). Жанр і
композиція "Війна і мир". Символіка. Концепція Толстого про філософію історії. Трагедія
Анни Кареніної та проблема кохання та щастя. "Життя для себе" та "життя для інших" у
романі.
Духовно -моральні пошуки Константина Левіна сенсу людського життя. Інновації в
галузі поетики: психологізм та «потік свідомості»; «ВР - О. Ф. Кареніна» як «родинний
роман» нового типу. Символіка. Світове значення Льва Толстого. Внесок Толстого у
поглиблення совісті людства. Проза А. П. Чехова (обговорення кількох вибраних оповідань
та оповідань). Загострення основних мотивів російської класичної літератури (від Пушкіна
до Толстого) у невеликих оповіданнях про Чехова: краса буденності "банальність вульгарної
особи", життя "маленької людини" тощо. Поетика співпраці - Мітч - ції в новелі
ЧЕХОВА. Специфіка оповідання Чехова. Характер деталі, сюжету, композиції, конфлікту в
оповіданнях «ІОНІЧ», «ЧОРНИЙ МОНАК», «АРХІЕР», «ДАМА З ЦУЦЕМ» та ін. Поетики
«нескінченно малих великих» та глабінна символіка Чехова Ху - до - божественний світ.
Трагедія сучасної людини та криза мистецтва. Мрія про втрачену «спільну ідею» та
колективний сенс існування, яка знаходить своє підтвердження у художньому світі
Чехова. Спорожнення «благородних гнізд» як передчуття кінця давньоруської
культури. Поетика драми Чехова. Характер драматичного діалогу та конфліктів. Аналіз
типових персонажів, образів, символів, жестів та ситуацій у п’єсах Чехова. Сутність так
званої «підводної течії» у драмі Чехова. Паралельно з сучасним західноєвропейським
театром.
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Матеріали присвячені формуванню методу дослідження паливної економічності
транспортних засобів (ТЗ) з двигунами, переобладнаними для роботи на газовому паливі,
оснащених системою теплової підготовки на основі теплового акумулятора фазового переходу
(ТАФП). Для вирішення поставленого завдання у якості методологічної основи
використовувався системний підхід. Відповідно до визначення, системність являла собою
сукупність взаємопов'язаних елементів, що взаємодіють між собою для досягнення даної мети.
Основним функціоналом дослідження, а саме – процесу поліпшення паливної економічності ТЗ
з двигунами, переобладнаними для роботи на газовому паливі, обладнаних системою теплової
підготовки (СТП) в умовах експлуатації (Q) є мінімальна витрата палива (GТ) і мінімальні
шкідливі викиди (G∑) двигуна, які, виходячи з аналізу раніше виконаних робіт [1-5], залежить
від температури навколишнього повітря (tпов), часу (t) та режиму теплової підготовки (kt),
температури двигуна (tдв). У цьому випадку запропонований функціонал можливо представити у
вигляді формули:
QGT , G   F t пов , t , k t , t дв   min

Для реалізації даного функціоналу у відповідності до загальної схеми та структури
методики, виконана систематизація можливих схем та варіантів СТП для ТЗ з двигунами,
переобладнаними для роботи на газовому паливі, з використанням методу морфологічного
аналізу. Для цього були виділені основні функціональні елементи з їх складовими: ТЗ,
переобладнаний для роботи на газовому паливі в умовах експлуатації і СТП ТЗ,
переобладнаного для роботи на газовому паливі. Для 9-ти основних морфологічних ознак
системи складено перелік конкретних варіантів (від 3 до 6) їх технічної реалізації, від яких
залежить досягнення цілей функціонування системи. Для виконання дослідження розроблена
принципова схема системи теплової підготовки (СТП) на основі теплового акумулятора для ТЗ з
двигуном, переобладнаним для роботи на газовому паливі [1-5].
СТП в своїй реалізації
конструктивно входить до системи охолодження і системи випуску відпрацьованих газів
транспортного двигуна [1-5]. Вирішення задачі в частині розробки методу визначення паливної
економічності ТЗ з двигунами, переобладнаними для роботи на газовому паливі, які оснащені
СТП на основі ТАФП, базується на реалізації системної взаємодії трьох взаємопов’язаних її
складових: інформаційної, енергетичної та аналітичної [1-5].
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Для функціонування енергетичної і аналітичної складових системи інформаційна
складова передбачає забезпечення моніторингу та діагностування технічного стану і
забезпечення інформації про теплову підготовку транспортного двигуна від системи
дистанційного моніторингу (СДМ). Енергетична складова забезпечує формування процесів
теплової підготовки транспортного двигуна в процесах передпускової і післяпускової теплової
підготовки за рахунок теплової енергії відпрацьованих газів (ВГ) двигуна ТЗ. Теплова енергія ВГ
може утилізуватися та акумулюватися в ТА фазового переходу СТП. Аналітична складова
системи призначена для розрахунково-аналітичного забезпечення виконання передпускової і
післяпускової теплової підготовки транспортного двигуна в процесах роботи на рідкому
нафтовому та зрідженому газовому паливі в умовах експлуатації [1-5].
Для реалізації розрахунково-аналітичного забезпечення СТП виконано удосконалення
методу визначення та розрахунку витрати палива ТЗ з двигунами, переобладнаними для роботи
на газовому паливі, що були оснащені ТАФП в процесах передпускової і післяпускової теплової
підготовки в умовах експлуатації [5]. Особливість запропонованої системи полягає в
розрахунково-аналітичному супроводі процесів теплової підготовки і експлуатації ТЗ, а в
режимі теплової підготовки при зупиненому ТЗ – для оцінювання паливної економічності.
При чому вказане вище безперервне оцінювання відбувається для процесів роботи
транспортного двигуна як на рідкому нафтовому, так і зрідженому газовому паливі в умовах
експлуатації [5]. Для визначення витрати палива та додаткового обґрунтування впливу СТП
на роботу двигуна ТЗ, переобладнаного для роботи на газовому паливі, був розроблений
метод визначення витрати палива переобладнаних для роботи на газовому паливі ТЗ [5].
Для визначення паливної економічності ТЗ з двигуном, переобладнаними для роботи
на газовому паливі, з встановленим тепловим акумулятором до системи охолодження в
умовах експлуатації при тепловій підготовці була обрана модель системи «Двигуннейтралізатор» [5]. Модель базується на визначенні режимів роботи двигуна при умовному
русі автомобіля за їздовим циклом та відповідних цим режимам експериментально
виміряних показниках роботи двигуна з наступним розрахунком за цими даними витрати
палива і шкідливих викидів на окремих ділянках руху та за їздовий цикл в цілому [1-5].
Температура охолоджуючої рідини системи охолодження транспортного двигуна,
переобладнаними для роботи на газовому паливі, визначалась в залежності від температури
оточуючого середовища та теплових потоків від стінок циліндра, камери згорання,
теплообмінної частини СТП на основі ТАФП і роботи системи регулювання температури,
для різних видів палив: рідкого нафтового і зрідженого газового [1-5].
Для забезпечення теплової підготовки ТЗ з двигунами, переобладнаними для роботи
на газовому паливі, обладнаних СТП на основі ТАФП, розроблено цикл теплової підготовки,
а саме передпускового і післяпускового прогрівання. Застосування СТП за розробленим
циклом теплової підготовки дозволяє істотно скоротити час прогріву двигуна до робочої
температури, зменшити витрати рідкого і газового палива на прогрів та суттєво зменшити
викиди шкідливих речовин у ВГ під час теплової підготовки транспортного двигуна в умовах
експлуатації [1-5]. Із аналізу зміни отриманих залежностей можна зробити висновки, що
завдяки використанню СТП, з урахуванням різних режимів прогріву ТЗ та змінних
температурних умов оточуючого середовища в межах від -20°С до +20°С, можна отримати
економію рідкого палива (бензину) завдяки тому, що в період теплової підготовки до 50°С
двигун ТЗ не працює, а прогрівається від СТП. Ця економія може бути різною, залежно від
використаного режиму прогріву та температури оточуючого середовища. У результаті
виконаного розрахунково-аналітичного дослідження встановлено, що в умовах експлуатації з
температурою ОС -20…+20 ºС за рахунок використання СТП з ТАФП в двигуна ТЗ,
переобладнаного для роботи на газовому паливі, у русі, час його прогрівання скорочується
на 29,1-50 %, витрата рідкого палива знижується на 1,4–10 %, загальна витрата газового
палива знижується на 4,1–9,8 % [5]. В результаті реалізації розробленого методу дослідження
паливної економічності ТЗ з двигунами, переобладнаними для роботи на газовому паливі, і
оснащення його СТП на основі ТФП, отримані результати при температурах ОС - 20…+20 ºС
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відповідно: зниження загального часу палива на 32 … 62,8 %; зниження викидів окремих
шкідливих речовин при роботі на рідкому і газовому паливі відповідно - 11,9…43,4 % і
12… 52,47 % при незначному зростанні викидів оксидів азоту [5].
Висновок. Розглянуто метод визначення паливної економічності ТЗ з двигунами,
переобладнаними для роботи на газовому паливі, які оснащені СТП на основі ТАФП, в
основу якого покладено реалізацію системної взаємодії трьох взаємопов’язаних її складових:
інформаційної, аналітичної і енергетичної. Удосконалено метод визначення і розрахунку
витрати палива ТЗ з двигунами, переобладнаними для роботи на газовому паливі, що були
оснащені ТАФП в процесах передпускової і післяпускової теплової підготовки.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ І
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ ЯК СПОСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ І ЕНЕРГООЩАДНОСТІ
Радько Іван Петрович
Наливайко Віталій Адамович
Окушко Олександр Володимирович
Антіпов Євген Олексійович
доценти, к.т.н.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сьогодні Україна зіткнулася зі значним загостренням проблем енергопостачання
комунального сектору.
Первинними факторами низької енергоефективності комунальної теплоенергетики
(особливо, провінційних міст) стали в недалекому минулому дешевизна енергоресурсів і
води, відсутність дієвих стимулів енергоощадності та низька кваліфікація обслуговуючого
персоналу.
До недавнього часу проблемами економії енергоресурсів, енергоносіїв і води по суті
ніхто не займався, хоч бюджетами різних рівнів і передбачалося деяке фінансування
енергоощадних заходів.
Низька кваліфікація обслуговуючого персоналу теплогенеруючих об’єктів і
тепломереж була (і почасти залишається) пов’язана із дефіцитом кадрів та низьким рівнем
заробітної плати. Мало чисельний та малокваліфікований персонал, займаючись в основному
усуненням наслідків аварій, практично не здійснював заходи із планового технічного
обслуговування і ремонту теплових мереж і теплових пунктів. У переважній більшості
випадків відсутня (або велася із значними порушеннями передбачена чинними
нормативними актами) технічна документація теплоенергосистем.
Різке підвищення тарифів на енергоресурси та енергоносії дещо змінило ставлення
енергетичного персоналу експлуатаційних структур системи «ЖИТЛОКОМУНЕНЕРГО» до
виконання своїх прямих обов’язків, хоча ще залишається чимало невирішених проблем.
Пріоритетними напрямками є зниження втрат тепла в системах опалення шляхом
покращання теплофізичних характеристик
огороджувальних конструкцій будівель,
впровадження теплових екранів радіаторів і зрештою, розробка та впровадження
автоматизованих систем обліку і регулювання витрат теплоносія на теплових пунктах.
Платежі за спожиту теплову енергію суттєво зменшилися із встановленням тепло- і водолічильників. На черзі оснащення теплових пунктів вузлами регулювання витрат теплоносія з
програмним обмеженням теплоспоживання в нічний час доби і у вихідні (святкові ) дні.
На більш віддалену перспективу слід провести заміну старих тепломереж та
малоефективних котелень, що звичайно буде потребувати суттєвих капіталовкладень,
частину з яких можна залучити з отримуваних внаслідок впровадження енергоощадних
заходів коштів, чітко визначивши сфери їх витрачання.
Рівень скорочення споживання теплоти в системах опалення залежить від втрат
теплоти через огороджувальні поверхні, які обумовлюються теплофізичними
характеристиками останніх, від типу та характеристик засобів обліку теплової енергії, а
також від системи регулювання теплоспоживання.
Система обліку та регулювання витрат теплоносія водопостачання навчального
корпусу, реалізована в індивідуальному тепловому пункті, має забезпечувати регулювання
витрат теплоносія залежно від температури навколишнього середовища та обмежувати
тепло споживання в нічні години доби і вихідні (святкові) дні.
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Встановлення засобів обліку та регулювання витрат теплової енергії, створення
централізованої інформаційно-вимірювальної системи з подальшою диспетчеризацією
забезпечує можливість здійснювати оперативний моніторинг теплових потоків, що сприяє
скороченню обсягів споживання теплової енергії в середньому на 30-35%.
Початок нового напрямку будівництва споруд з підвищеними вимогами до ефективності
енерговикорстання з’явився після світової енергетичної кризи 1974 року. Він був відповіддю на
критику фахівців Міжнародної енергетичної конференції (МЕК) ООН про те, що сучасні будинки
мають значні резерви підвищення їхньої теплової ефективності, але дослідники недостатньо
вивчили особливості формування їхнього теплового режиму, а проектувальники не вміють
оптимізувати потоки тепла і маси в огородженнях і будинку. У тій же доповіді фахівців МЕК
була сформульована головна ідея економії енергії: енергоресурси можуть бути використані більш
ефективно шляхом застосування заходів, що здійсненні технічно, обґрунтовані економічно, а
також прийнятні з екологічної і соціальної точок зору, тобто викликають мінімальні зміни
звичного способу життя.
Україна, як відомо, відноситься до країн з малими енергетичними запасами, а в
„спадок” від СРСР отримала підприємства з високим енергоспоживанням, споруди з
низькими теплозахисними якостями. Ціни на світовому ринку енергетичних ресурсів стрімко
ростуть, а запаси їх виснажуються. Цей процес не зупинити, але сповільнити його можливо
впровадженням енергоефективних технологій в усі галузі, в першу чергу – в будівництво і
експлуатацію споруд як одну з самих енергоємних. Отже основною причиною, яка зумовлює
впровадження енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному секторі економіки
Україні є висока вартість теплової енергії.
Близько 90% існуючого комунально-побутового фонду, якій експлуатується в даний
час не відповідає вимогам теплоефективності прийнятим в нашій державі (СНиП ІІ-3-79**
„Строительная теплотехника” зі змінами та доповненнями від 01.07 1986 та 01.10 1996).
Питоме енергоспоживання споруд в Україні в 2-2,5 рази більше, ніж в європейських країнах
розташованих в аналогічних кліматичних умовах. З огляду на це підвищення
енергоефективності комунально-побутових споруд є актуальною проблемою.
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Сьогодні рослинний білок високо цінується в харчовій та комбікормовій
промисловості. В сучасних умовах все більше привертають до себе увагу зернобобові
культури як джерело екологічно безпечних продуктів харчування. Рослини цих культур
накопичують в насінні велику кількість запасних білкових речовин, що забезпечується
симбіозом коріння рослини з ґрунтовими азотфіксуючими бульбочковими бактеріями, які
належать до роду Rhizobium [1].
Серед сільськогосподарських культур зернобобові відзначаються найвищим вмістом
білка. Якщо, наприклад, у зерні найбільш високобілкової злакової культури – твердої ярої
пшениці середній вміст білка становить 16 %, то в зерні зернобобових – 25-35 %, а в деяких з
них (соя, кормовий люпин) понад 40 %. За вмістом білка в зерні і калорійністю зернобобові
культури переважають мʼясо, рибу та інші продукти харчування. Важливо й те, що їх білки є
повноцінними за амінокислотним складом і значно краще засвоюються організмом, ніж
білки злакових культур. Така бобова культура як соя відрізняється накопиченням в насінні не
тільки білка, а й олії, що робить її особливо цінною для раціону людини [2].
Зернові бобові завдяки цінному хімічному складу зерна мають велике промисловосировинне значення. Із зерна їх виробляють крупи, борошно, різні кондитерські вироби,
харчові й кормові концентрати. Із недозрілих плодів і зерна гороху (особливо цукрового),
спаржевої квасолі, сої виготовляють смачні й поживні консерви. Олія із зерна сої широко
використовується для виробництва високоякісного маргарину [3].
Люпин білий та горох посівний належать до стратегічних культур рослинництва світу.
Культури, маючи господарськоцінні особливості, сьогодні розглядаються не лише як
джерело збалансованого, легкозасвоюваного й екологічно чистого білка, але і як чинник
біологізації землеробства, енерго- і ресурсозбереження, що сприяє вирішенню проблеми
збереження та навіть розширеного відновлення природної родючості ґрунту. Дані
зернобобові культури є основною ланкою в системі екологічного землеробства та може
використовуватись як дешеве джерело біопалива, у порівнянні із вже відомими культурами
[4].
Надмірне насичення в Україні сівозмін такими високоенергетичними культурами, як
соняшник і ріпак, призвело до значного зниження вмісту в ґрунтах органічної речовини, що в
свою чергу, негативно впливає на водоутримувальну здатність ґрунтів. Найдешевшим
шляхом поліпшення такого стану може бути впровадження у сільськогосподарське
виробництво науково обґрунтованих сівозмін. Чергування культур допоможе розірвати певні
ланцюги шкодочинних мікроорганізмів, які сформувалися у процесі вирощування близьких
за біологічними особливостями культур. І якщо розглядати раціональну організацію
сівозміни, то це насамперед стосується зернобобових культур [5].
Зернобобові можуть вирощуватися на низькородючих землях, вони стійкі до впливів
посухи, а урожай добре зберігається. Зернобобові – ефективне джерело рослинного білка, що
значно підвищує їх харчову цінність. Все це робить їх цінною культурою, здатною
поліпшити ситуацію з продовольчою безпекою в світі. Тому для ФАО бобові культури – це
не тільки дешева альтернатива тваринного білка, а й шлях до стійкості сільського
господарства.
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Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2021 рік
налічує такий склад зернобобових культур: Горох посівний (зерновий) (Pisum sativum L.) –
49 сортів, сочевиця харчова (Lens culinaris Medik.) – 7 сортів, нут звичайний (Cicer arietinum
L.) – 20, чина посівна (Lathyrus sativus L.) – 2, квасоля звичайна (зернова) (Phaseolus vulgaris
L.) – 21, горох посівний (озимий) (Pisum sativum L.) – 2, соя культурна (Glycine max (L.)
Merrill) – 283 [6].
Для України, стримуючим фактором виробництва є низька, в порівнянні зі злаковими
культурами, урожайність зернобобових. Це робить їх промислове вирощування менш
ефективним. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності пов’язана з кліматичними,
технологічними,
селекційно-насінницькими
та
організаційними
факторіальними
ознаками. Потрібне вдосконалення агротехнологічних прийомів вирощування зернобобових
культур та розвиток спеціалізованої техніки. Таким чином, нарощування виробництва
зернобобових дозволяє вирішити відразу кілька завдань, які можна виділити в три групи:
екологічні, соціальні та економічні аспекти.
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Середа А.Ю.
старший преподаватель
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
В современном мире межкультурные контакты происходят всё чаще. Актуальной
проблемой современного общества стало достижение эффективности межкультурной
коммуникации в экономике, науке, образовании, международных контактах и повседневной
жизни. В процессе межкультурного взаимодействия человек сталкивается с трудностями,
среди которых языковое различие не является единственным. Известно, что люди иногда
понимают друг друга с полуслова, а иногда не могут достичь взаимопонимания, несмотря ни
на какие объяснения даже тогда, когда они говорят на одном языке. Это связано с тем, что
культурно-антропологический аспект коммуникации не менее важен, чем лингвистический.
Передача информации от человека к человеку происходит с помощью языка или в
письменной форме, а также невербальными средствами. Чтобы коммуникация была
успешной, необходимо, чтобы коммуниканты поняли друг друга. В связи с этим растет
интерес представителей разных наук к процессу взаимодействия культур. Поиск путей
достижения эффективности коммуникации привел во второй половине ХХ века к развитию
теории коммуникации, теории дискурса, когнитивной лингвистики лингвокультурологии,
социолингвистики, психолингвистики к становлению антропоценрической парадигмы в
лингвистике, которая ставит на первый план человека, как субъекта коммуникативной
деятельности, носителя и создателя языка.
Любая коммуникация представляет собой единичные коммуникативные акты в
рамках заданного контекста. Связанная последовательность коммуникативных актов
образует дискурс. Смыслы в дискурсе конструируются совместно обоими коммуникантами в
ходе социального взаимодействия с учетом социокультурных свойств ситуации общения и
их когнитивных аспектов. Эти смыслы являются результатом последовательности взаимных
изменений в компетенциях коммуникантов с учетом ситуации и контекста. Цель и смысл
любого коммуникативного процесса – быть понятым партнером, максимально полно и точно
донести информацию, знания и опыт до собеседника. Для достижения взаимопонимания
необходимы определенная совокупность знаний, навыков и умений, общих для всех
участников процесса.
Межкультурная коммуникация представляет собой ещё более сложный процесс, так
как она предполагает разнообразные формы взаимодействия индивидов и групп,
принадлежащих к различным культурам, говорящим на разных языках. Для повышения
эффективности коммуникативных процессов недостаточно знаний о языке, необходимо
учитывать такие факторы, как время и место протекания коммуникативного акта, возраст и
социальный статус его участников, намерения и мотивы языковых действий, особенности
ментальных процессов и национальной ментальности. Языковая коммуникация подчиняется
тем конвенциям, которые приняты в данной этнической культуре или в данном социальном
коллективе в данную историческую эпоху. Незнание и непонимание всех этих особенностей
может стать причиной коммуникативных неудач. Кроме речевого общения важной
составляющей межкультурной коммуникации являются невербальные средства, такие как
мимика, жесты, внешний вид и многое другое. Поэтому знакомство с чужой культурой
предполагает изучение особенностей невербальной компоненты межкультурного общения.
Ведь даже «неправильная», с точки зрения чужой культуры, одежда может повлиять на
эффективность коммуникации.
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Таким образом, для того, чтобы межкультурная коммуникация была успешной,
необходим интегративный подход, который включает знание иностранного языка, учет
национально-специфических составляющих, а также факторов, обусловливающих
протекание дискурса. Социальная и культурная обусловленность коммуникации
предполагает рассмотрение дискурсивной деятельности как отражения формами языка
национальной картины мира.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ, ЭМПАТИЙНЫХ И
ЛИЧНОСТНЫХ УМЕНИЙ ПУТЕМ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ
Смилкова Смилена
д-р
Университет им. Проф. д-ра Асена Златарова, Бургас, Болгария
Аннотация. В настоящем материале исследуется подбор критериев и показателей к
ним, способствующих развитию личностных и образовательных умений путем восприятия
популярных образцов классической музыки студентами, изучающими дошкольную,
начальную и социальную педагогику. Музыка является частью обучения будущих
преподавателей наряду с литературой и изобразительным искусством. Познания в области
искусства являются необходимой базой для развития и совершенствования совокупности
культуры, интеллекта, информации, логики, чувствительности, воображения и творчества у
молодежи.
Ключевые слова: музыка, восприятие, студенты, критерии
Музыка – это искусство, существующее во времени. Секрет ее воздействия
заключается в той магии, которая овладевает эмоциональным и мыслительным миром
индивидуума. Эта магия, проявляющаяся в определенный или подходящий момент, делает
чудеса. Она лечит, успокаивает, тонизирует, меняет настроение и состояние, окрыляет или
приземляет, бушует в каждой фибре тела или снижает пульс, рассказывает истории,
переносит назад во времени, вызывает мыслительные и эмоциональные предчувствия о
будущем, уравновешивает, гармонизирует, освобождает полет души. Язык музыки – это
мощное средство социализации, коммуникации, выражения себя, очищения, возврата к
корням и познанию себя, пробуждения творческой инвенции и свободного порыва духа.
Воздействие музыки безгранично, как Вселенная.
Работа по подготовке будущих учителей в области музыки неоднозначный процесс.
Она требует богатой общей культуры не только в сфере музыки, но и в литературе,
фольклоре, изобразительном искусстве, истории, психологии, гражданском образовании.
Развитие и обогащение знаний молодых людей в различных областях науки и искусства
находится в контексте совершенствования их умений учиться, проявлять инициативу и
творчество, что приводит к повышению уровня их социальных, гражданских и культурных
компетентностей.
В детском саду закладываются основы обучения, которое в начальной школе
надстраивается, обогащается, расширяется и усложняется. Не исключая важную роль семьи в
интеллектуальном и эмоциональном воспитании ребенка, следует отметить значимость
детского сада, начальной школы, социального воспитания и интегрирования в жизни детей.
Подготовка будущих учителей и социальных педагогов, которым предстоит работать
с детьми в дошкольном и начальном школьном возрасте, серьезная, целенаправленная,
ответственная и полная трудностей работа. Особенно в области искусства, в частности
музыки.
Что необходимо молодым людям знать, чтобы понимать музыку путем:
интерпретации идей, смысла и содержания, заложенных в ней авторами; толкования
значения и образности средств выражения; развития индивидуального воображения и
представления при слушании музыки; вербального выражения и объяснения семантики,
логики, богатства эмоций, чувств и мыслей, заложенных в музыкальном языке? В ответ на
этот вопрос можно сформулировать следующие цели:
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- рассмотрение деятельности по восприятию музыки как возможность и средство
творческого проявления личности, обучающейся быть адекватным, подготовленным и
эмоциональным слушателем музыки;
- развитие эмоционально-образных представлений студентов путем слушания
классических инструментальных произведений;
- направление молодых людей на совершенствование качеств, гибких навыков и
креативности, воспитываемых классической музыкой;
- расширение сферы, понимания, поисков и потребности молодых людей в
соприкосновении с классическими инструментальными произведениями мировой
культурной сокровищницы.
Достижение этих целей обучения будущих учителей является реальной гарантией
того, что в своей предстоящей работе с детьми и школьниками они примут на себя
ответственность передать усвоенные навыки и умения в области восприятия музыки. Это, в
свою очередь, приведет к широте, простору и размаху детской эмоциональности,
воображения, изобретательности и чувствительности.
Слушание музыки и ее мысленное или вербальное интерпретирование связаны с
настроем личности, с ее желанием и стремлением развивать свои интеллектуальные и
образные представления и умения относительно толкования и осмысления музыкального
языка. Проникновение и достижение содержания и идейности звукового материала – это
вопрос не только музыкальных способностей и умений. Это еще углубленное и тщательное
продумывание и осмысление элементов, воздействующих на личность, формирующих
музыкальную фактуру, и несущих информацию о смысле и богатстве идей, заложенных в
композицию. Это сосредоточивание и углубление в музыкальный поток, поскольку, выражая
эмоции без слов, музыка активирует мысль, образность и творческую природу человека. Это
ангажирование личности в соответствии с ее интересами, поисками, достижениями и
открытиями. Все это – вопрос индивидуального настроя, любопытства, мышления в
перспективе, управления временем, доверия и в самой большой степени самодисциплины.
Импульс поиска и нахождения чего-то нового и нестандартного, „поимка мгновения“
проявления инвенции и ее воплощения превращают интерес, любознательность и
последующее понимание музыки, и знание о музыке, в осмысление реальности и
музыкального опыта.
На этой основе были подобраны следующие критерии и показатели к ним:
Критерий 1: Эффективность восприятия музыки в образовательной подготовке и
воспитании студентов;
Показатели:
1. Развитие умений слушания и выслушивания;
2. Развитие умений обращать внимание на детали;
3. Развитие умений абстрактного мышления /мышления в перспективе/;
4. Развитие умений вербальных и невербальных средств общения.
Критерий 2: Эффективность восприятия музыки в личностном развитии студентов
Показатели:
1. Когнитивная адаптация студентов к мировому культурному наследию
2. Развитие умений самооценки и самосовершенствования;
3. Развитие умений восприятия;
4. Развитие эмоциональной интеллигентности;
5. Развитие творческого мышления.
Увеличение накопленного знания, расширение международных связей, логика
взаимной связи и предопределенность событий, фактов, действий и последствий – это
позиция, на основе которой возникают, осмысляются и реализуются творческие выдумки,
идеи и дела.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ И ПОЧКИ
Собиров М.А.
Скосырева О.В.
Маркушина А.П.
Ташкентский государственный стоматологический институт
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
нефрологии и трансплантации почки, Ташкент, Узбекистан
На сегодняшний день отмечается широкое и, зачастую, бесконтрольное применения
БАДов. Но, следует признать, что БАДы могут приносить не только пользу, но и являться
опасными для здоровья человека. Это связано с целом рядом причин: включение в их состав
наркотики, психотропные вещества, слабительные, мочегонные, анаболические стероиды и
другие средства, а одновременный прием с лекарствами увеличивает риск развития
побочных эффектов растительных добавок.
В последние десятилетия возрастает актуальность проблемы поражения почек на
фоне приема различных БАДов на основе китайских трав, папайи, морозника, продуктов
фирмы «Сибирское здоровье», которые в своем составе зачастую содержат нефротоксичные
компоненты. При этом развивается поражение почек по типу острого или хронического
тубулоинтерстициального нефрита (ТИН). Диагностика и лечение нефропатии на фоне
приема
БАДов
подчиняется
современным
стандартам,
применяемым
при
тубулоинтерстициальном поражении почек с акцентом на нефропротекцию.
В нефрологическом отделении многопрофильной клиники ТМА и РСНПМЦН и ТП
проходили лечение в течение последних трех лет 17 женщин среднего возраста с острым и
хроническим ТИН на фоне употребления папайи, гербалайфа, морозника и продукции
фирмы «Сибирское здоровье» с целью похудания. В комплексную терапии этих пациентов
входили ГКС в режиме пульс- терапии, в особо тяжелых случаях- сочетание ГКС с
цитостатиками, дезинтоксикационная и нефропротективная терапия. По нашим
наблюдениям, в качестве дезинтоксикационного средства продемонстрировал свою
достаточную эффективность, помимо реособилакта и сорбилакта, меглюмина натрия
сукцинат. Основу комбинированной нефропротективной терапии составил ингибитор АПФ
или блокатор рецепторов ангиотензина II в сочетании с одним из следующих препаратов:
этилметилгидроксипиридина сукцинатом, токоферолом, ацетилцистеином, глютатионом,
аргинином, теофиллин. Для улучшения микроциркуляции в нефроне назначились
антиагреганты (пентоксифиллин, курантил, клопидогрель, дисгрен, аллтромбосепин). В
случае недостаточной эффективности пульс-терапии применялись три сеанса
трансмембранного плазмофереза, после чего значительно повышалась результаты лечения со
значительным улучшением клинико-лабораторных показателей у таких больных.
Однако, в более половины случаев исходом острого ТИН был переход в хронический
ТИН с последующим ранним развитием во случаях ХПН, что потребовало у 1/3 больных
проведения сеансов гемодиализа.
Таким
образом,
комбинированная
нефропротекция
(multidrug
подход),
воздействующая одновременно на разные механизмы прогрессировании ХПН и
используемая в составе комплексной терапии ТИН, позволяет повысить результаты лечения
и добиться сохранения функциональной способности почек или замедления её снижения с
исходом терминальную стадию ХНН.
Врачам, пациенты которых принимают БАДы, следует оценивать факторы риска
развития нефропатии, проводить мониторинг функционального состояния почек, и, при
необходимости, назначать в наиболее ранние сроки активную комбинированную
нефропротективную терапию.
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Economic sciences
РОЗПОДІЛ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ ЗА
ЗВІТНИМИ ПЕРІОДАМИ
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
Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому
звітному періоді, в якому вони були здійснені [1, ст. 5].
На підприємствах можуть здійснюватись витрати у звітному періоді, які підлягають
віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах [2; 3]. Такі витрати називаються
витратами майбутніх періодів (далі – ВМП).
Відповідно до принципу періодичності розподіл витрат підприємства здійснюється на
певні періоди (місяці, квартали, роки) з метою складання фінансової звітності [1; 4].
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна
фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя,
дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова
звітність може складатися за інші періоди [1, ст.13].
Таким чином, періодами для відображення інформації в бухгалтерському обліку і
фінансовій звітності є місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік. Можна також
інформацію відображати щоденно, зокрема в управлінському обліку.
ВМП можна розподіляти по періодах за правилами (конвенціями, політиками)
розподілу амортизації за неповними періодами, що застосовуються в міжнародній практиці
[5; 6; 7; 8]:
1. Пропорційно періодів (років, кварталів, місяців, днів) використання активу (in
proportion to periods (years, quarters, months, days) of use of asset);
2. Розподіл амортизації здійснюється використовуючи найближчий повний місяць або
частину року (prorate using nearest full month or fraction of year);
3. За правилом найближчого цілого року (nearest whole year convention);
4. За правилом однієї половини року (one-half year convention);
5. За правилом середини місяця (mid-month convention);
6. За правилом середини кварталу (mid-quarter convention);
7. Врахування повних років амортизації в рік придбання і не нарахування амортизації
в рік вибуття (full years’ depreciation in year of purchase, none in year of disposal);
8. Не нарахування амортизації в рік придбання і нарахування повних років
амортизації в рік вибуття (no depreciation in year of purchase, full year’s in year of disposal).
Розподіл ВМП за своїм змістом нагадує амортизацію необоротних активів. Тому
періоди і правила для розподілу ВМП можна встановити аналогічні як для амортизації
необоротних активів. Таким чином, для розподілу ВМП можна використовувати такі
правила:
1. Пропорційно періодів (років, кварталів, місяців, днів) розподілу ВМП (in proportion
to periods (years, quarters, months, days) of use of asset). Розподіл ВМП можна здійснювати за
роками, кварталами, місяцями, днями. Для цього початкову суму ВМП ділять на кількість
років, кварталів, місяців, днів використання необоротного активу;
2. Розподіл ВМП здійснюється використовуючи найближчий повний місяць або
частину року (prorate using nearest full month or fraction of year). Відповідно до цього правила
в першому місяці ВМП, що виникли до/або п’ятнадцятого числа місяця, розподіляються як
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за повний місяць; ВМП, що виникли після п’ятнадцятого числа місяця, розподіляються в
наступному місяці. В останньому місяці, якщо розподіл ВМП припадає до/або 15
п’ятнадцятого числа місяця, то в цьому місяці ВМП не розподіляються, а якщо розподіл
ВМП припадає після 15 п’ятнадцятого числа місяця, то ВМП розподіляються за цілий
місяць;
3. За правилом найближчого цілого року (nearest whole year convention). В першому
році ВМП, що виникли протягом перших шести місяців року розподіляються як за цілий рік,
а ВМП, що виникли протягом других шести місяців року не розподіляються в цьому році.
Відповідно, в останньому році протягом перших шести місяців року в цьому році не
розподіляються, а якщо розподіл ВМП здійснюється протягом наступних шести місяців
року, то розподіл ВМП проводиться як за цілий рік;
4. За правилом однієї половини року (one-half year convention). ВМП, що виникли
протягом року, розглядаються такими, що відбувались посередині року. Тому підприємство
розподіляє ВМП за половину року в першому році їх виникнення і половину в останньому
році їх розподілу;
5. За правилом середини місяця (mid-month convention). ВМП, що виникли протягом
місяця, розглядаються такими, що відбувались посередині місяця. Тому підприємство
розподіляє ВМП за половину місяця в першому місяці їх виникнення і половину в
останньому місяці їх розподілу;
6. За правилом середини кварталу (mid-quarter convention). ВМП, що виникли
протягом кварталу, розглядаються такими, що відбувались посередині кварталу. Тому
підприємство розподіляє ВМП за половину кварталу в першому кварталі їх виникнення і
половину в останньому кварталі їх розподілу;)
7. Врахування повних років розподілу ВМП в перший рік розподілу ВМП і не
розподіляти ВМП в останній рік розподілу ВМП (full years’ allocation in first year, none
allocation in last year). За цим правилом розподіл ВМП здійснюється за цілий рік початку
розподілу ВМП, і не відбувається в рік закінчення розподілу ВМП;
8. Не розподіляти ВМП в перший рік розподілу ВМП і врахування повних років
розподілу ВМП в останній рік розподілу ВМП (no allocation in first year, full year’s allocation
in last year). За цим правилом розподіл ВМП не здійснюється в рік початку розподілу ВМП, а
відбувається в рік закінчення розподілу ВМП.
Висновки. Отже розподіляти ВМП можна за різними періодами: рік, квартал,
півріччя, дев’ять місяців, місяць, день. Також можна використовувати різні правила
розподілу ВМП по цих періодах.
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Biological sciences
МІКРОВОДОРОСТІ У ТЕСТ ОЦІНЦІ ТОКСИЧНОСТІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Тен О.І.
магістр
Мальцева І.А.
професор, д.б.н. maltseva_irina@ukr.net
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Одне з провідних місць серед антропогенних забруднювачів біосфери займають важкі
метали. У природне середовище вони потрапляють разом із відходами металообробної
промисловості, промисловими викидами у повітря і скидами у воду, із продуктами горіння
палива, автомобільними вихлопами відпрацьованих газів, засобами хімізації сільського
господарства та ін.. Надлишкова кількість важких металів у ґрунті, воді має негативний
вплив на біоту [1]. При цьому слід зазначити, що серед важких металів є мікроелементи, які є
важливими для живих організмів, виконують роль біокаталізаторів та біорегуляторів
багатьох фізіологічних процесів. Важкі метали входять до складу деяких білкових
комплексів (ферментів) або активізують їх діяльність і необхідні живим організмам, однак у
дуже малих кількостях [2, 3]. Для оцінки токсичності важких металів, наслідків їх впливу на
природне середовище використовують різні методи. Значним потенціалом відрізняються
методи біоіндикації та біотестування. Вони спираються реєстрацію основних реакцій живих
організмів та їх угруповань на дію важких металів [4].
В якості тест-об’єктів та біоіндикаторів використовуються різноманітні організми:
бактерії, гриби, рослини, тварини. Вони є традиційними об’єктами в екотоксикології та
використовуються для оцінки токсичності стичних вод, хімічних речовин, забрудненості
морських та прісноводних екосистем. Для біотестування широко використовуються
водорості [5]. Наприклад, для встановлення якості води здійснюють випробування на
гальмування росту прісноводних водоростей Scenedesmus subspicatus та Selenastrum
capricornutum (ДСТУ 4166-2003), морських водоростей Skeletonema costatum i Phaeodactylum
tricornutum (ДСТУ 4167-2003).
З метою оцінки токсичності іонів важких металів купруму та плюмбуму на види
мікроводоростей були застосовані штами із колекції лабораторії альгоекологічних
досліджень наземних і водних екосистем МДПУ імені Богдана Хмельницького. У якості
тест-об’єктів вибрані види: Eustigmatos magnus, Botrydiopsis archiza, Tetracystis aggregate,
Stichococcus bacillaris, Oocystis parva. Основним середовищем культивування водоростей
було поживне середовище Болда [6]. Приготовлене поживне середовище Болда подвійної
концентрації розливалось в стерилізовані пробірки по 5 мл та додавалось 5 мл розчину солей
важких металів необхідної концентрації. При цьому в кожній пробірці, крім № 1, в 10 мл
розчину досягалась необхідна концентрації іону металу. При використанні солей металів
розрахунок концентрацій здійснювали лише на іон металу. Використовували такі
концентрації для купруму: 0,03; 0,3; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0; 30,0; 50,0 мг/л; для плюмбуму – 1,0;
5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 150,0; 200,0 мг/л. Контроль не містив в своєму складі іонів
купруму та плюмбуму. У досліді використовувалася різноманітна концентрація ацетату
купруму (Cu(CH3COO)2*2H2O), сульфату купруму (CuSO4*5H2O) та хлориду купруму (CuCl2
* 2H2O). Така схема досліду дозволяла прослідкувати токсичність купруму на фоні різних
аніонів – залишку органічної кислоти (оцтової) та двох неорганічних (сірчаної та соляної).
Дослідження токсичності плюмбуму здійснювали з використанням солі хлориду плюмбуму,
що дозволило простежити токсичність плюмбуму порівняно із купрумом на фоні дії одного
аніону.
У пробірки із додаванням солей важких металів у контрольну пробірку вносили
водорості та інкубували протягом місяця. Для додаткового освітлення застосовували лампи
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ЛБ-40. Після місяця інкубації водорості фіксували 4-% розчином формаліну для запобігання
їх подальшого розвитку. Визначали кількість водоростей в 1 мл після експерименту методом
прямого підрахунку.
Отримані дані опрацьовували статистичними методами. Для отримання порівняльних
результатів по завершенні тестування розраховували індекс токсичності за формулою:
ІТФ = ТФд/ТФк, де
ІТФ – індекс токсичності; ТФд – значення реєстрованої тест-функції в досліді;
ТФк – значення реєстрованої тест-функції у контролі.
З метою формалізації отриманих результатів була використана шкала, яка складається
з 6 класів токсичності [6].
Дія іонів плюмбуму і купруму виявилась токсичною для водоростей. Чисельність
клітин досліджуваних водоростей поступово зменшувалась із збільшенням концентрації
іонів. Порівнюючи всі отримані дані, виявили, що досліджені види водоростей у порядку
зменшення їх стійкості до іонів купруму на фоні аніону неорганічної кислоти, формують
наступний ряд: Tetracystis aggregatа, Stichococcus bacillarias, Botridioptis arhiza, Eustigmatos
magnus. На фоні аніону органічної кислоти токсичність іону купруму зменшується.
Порівняння ступені токсичності плюмбуму і купруму на фоні дії однакового аніону (Cl -)
показало, що купрум має більш виражену токсичну дію, ніж свинець на водорості. Більш
того, плюмбум у невисоких концентраціях (10-20 мг/л) мав стимулюючий вплив на розвиток
зеленої водорості Tetracystis aggregatа.
Серією проведених дослідів було підтверджено перспективність використання видів
водоростей у дослідженнях токсичності важких металів.
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Електронні гроші в Україні це одиниці вартості. Вони можуть зберігатися на
електронному пристрої, прийматися як засіб платежу і є грошовим зобов'язанням, що
виконується в готівковій або безготівковій формі [1].
Випуском електронних грошей займаються виключно банківські установи (див. рис.
1). Одночасно з випуском електронних грошей банківські установи беруть на себе
зобов'язання і з їх погашення.

Джерело: НБУ
Рис. 1. Банківські установи України, які здійснювали випуск та операції з
електронними грошима в 2020 році
Банківська установа має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих
лише в гривні і тільки для використання на території України. Обсяги та види операцій
банківських установ України за 2020 рік надано на рис. 2.

* у порівняні з 20219 роком
Джерело: НБУ
Рис. 2. Операції банківських установ України з електронними грошима за 2020 рік
Є безліч видів електронних грошей:
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1. З точки зору форми електронні гроші можуть існувати у вигляді однієї лише
інформації всередині комп'ютерних мереж, а можуть мати ще й додаткову прив'язку до
платіжно-ідентифікаційних смарт-карток.
2. З точки зору анонімності електронні гроші бувають персоналізовані (з обов'язковою
вимогою персоніфікації користувача) і анонімні (без персоніфікації користувача).
3. З точки зору рівня емітента електронні гроші можуть бути включені в державну
фінансову систему на правах окремої платіжної підсистеми і номіновані завжди в
національній валюті тієї чи іншої країни (фідуціарні, вони ж фіатні), або можуть являти
собою окрему приватну валюту, визнану в цій якості державою, але вони потребують обміну
на державну валюту.
Не вважається на даний момент електронними грошима:
- транзакції інтернет-банкінгу зі звичайними рахунками та коштами в звичайних
державних валютах;
- звичайні грошові перекази за допомогою інтернет-порталів (з точки зору
Національного банку України - це форми звичайного платежу зі звичайною валютою).
- віртуальні локальні валюти, що діють всередині окремих інтернет-порталів (це
псевдо-монетарна форма приватного обміну, незалежно від способу їх придбання і
погашення, наприклад криптовалюта типу Bitcoin).
Треба відзначити, що розвиток і впровадження електронних грошей, як в Україні так і
світі, є об’єктивним процесом, тому що вони мають значні переваг над готівковими коштами
(див. рис. 3).

Рис. 3. Переваги електронних грошей над готівковими коштами
Національний банк України осучаснює регулювання ринку електронних грошей та
гармонізує його сучасними міжнародними практиками.
Серед ключових змін, які передбачено новими правилами регулювання ринку
електронних грошей в Україні, такі:
- банківські установи повинні здійснювати заходи з належної перевірки користувачів
електронних грошей, у т.ч. їх ідентифікацію та верифікацію, як і під час відкриття рахунків
(йдеться про клієнтів, які відкривають електронні гаманці, щоб здійснювати різні операції:
купувати товари, платити за послуги тощо).
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- перекази з використанням електронних грошей мають супроводжуватися
інформацією про платника та отримувача [2].
Національний банк України визначив умови, за яких належна перевірка користувачів
непотрібна, зокрема, якщо:

ініціюється операція з електронними грошима, що здійснюється з
використанням наперед оплаченої картки, та виконуються усі належні заходи щодо
зменшення ризиків;

здійснюється оплата товарів готівкою або за допомогою платіжної картки з
використанням електронного гаманця (технічного/транзитного), що відкривається
одноразово виключно для технологічного проведення цієї операції, за умови виконання
емітентом відповідних вимог щодо супроводження переказу коштів інформацією відповідно
до вимог законодавства.
Для ідентифікованих та верифікованих у повному обсязі користувачів електронних
гаманців Національний банк України скасував обмеження, встановлені раніше щодо сум
електронних грошей, на які можуть здійснюватися розрахунки та перекази.
На поповнюваному електронному гаманці може зберігатися максимальна сума в
розмірі 400 000 грн; на непоповнюваному – 5 000 грн.
Небанківські фінансові установи та інші комерційні компанії можуть бути агентами та
надавати послуги з розповсюдження електронних грошей, із поповнення електронних
гаманців і здійснення розрахунків.
Щоб мінімізувати ризики неправомірного використання електронних грошей,
Національний банк України посилив вимоги щодо контролю за діяльністю комерційних
агентів. Зокрема, відтепер такі агенти:

зобов’язані відкривати в банку-емітенті окремий поточний рахунок для
здійснення агентської діяльності (крім агентів із розповсюдження та поповнення, що є
банками, небанківськими фінустановами або одночасно є торговцями в програмі лояльності);

мають використовувати готівку, отриману у клієнта, виключно для внесення на
окремий поточний рахунок і не можуть користуватися нею в інших цілях;

повинні підтверджувати кожну операцію з приймання готівки касовим
документом;

не зможуть передавати свої повноваження за агентським договором іншим
суб’єктам господарювання й фізичним особам.
Контроль за дотриманням порядку зарахування готівки агентами здійснює банкемітент.
Щоб підвищити захист прав користувачів електронних грошей, Національний банк
України також встановив низку вимог до банків-емітентів електронних грошей. Зокрема,
банк-емітент:

зобов’язаний перед укладенням договору з користувачем інформувати його про
створення електронного гаманця та отримати його згоду;

не може надавати кредит із коштів, отриманих як передоплата за випущені
електронні гроші;

повинен
надати
користувачу
інформацію
про
найменування
і
місцезнаходження емітента та оператора; умови та порядок створення/використання
електронного гаманця; порядок, способи здійснення переказів між користувачами –
фізичними особами та оплати за товари електронними грошима; суму та порядок сплати
комісійної винагороди користувачем, а також іншу інформацію;

не може залучати комерційних агентів для випуску електронних грошей.
Українська економіка має потребу в проваджені електронних грошей в свій обіг, тому
що, вони є: більш зручнішими у використанні, більш мобільними, більш портативними,
менш затратними в обслуговуванні. Розвиток електронних грошей, може прискорити
економічне зростання та зменшити витрати на обслуговування готівкового обігу.
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Валовий внутрішній продукт (далі ВВП, англ. Gross Domestic Product, GDP) —
макроекономічний показник, який відображає ринкову вартість усіх кінцевих товарів і
послуг, вироблених за рік в усіх галузях економіки на території держави для споживання,
експорту і накопичення, не залежно від національної приналежності використаних чинників
виробництва.
У IІ кварталі 2021 року реальний ВВП України зріс на 5,7% у річному вимірі, але
порівняно з І кварталом 2021 року – знизився на 0,7% у сезонно скоригованому вимірі.
Таблиця 1
Валовий внутрішній продукт України в 2021 р. (млн. грн.)
Номінальний ВВП
Реальний ВВП
Різниця
2021
(у фактичних цінах)
(у цінах 2020 року)
(реальний – номінальний)
I кв.
1008562
882197
-126365
-12.5%
II кв.
1169438
978343
-191095
-16.3%
Джерело: НБУ
Пожвавлення української економіки в річному вимірі було очікуваним. Воно
зумовлювалося стійким споживчим попитом, зростанням інвестиційної активності, а також
низькою базою порівняння минулого року.
Водночас фактичне зростання реального ВВП у ІІ кварталі 2021 року (5,7% р/р)
виявилося нижчим за оцінку Національного банку України, опубліковану в Інфляційному
звіті за липень 2021 року (7,5% р/р) [1]. Це пов'язано насамперед із пізнішим, ніж
очікувалося, початком жнив, гіршими погодними умовами, нерівномірним фінансуванням
бюджетних видатків та перебоями з поставками нафтопродуктів. Однак, ці чинники мали
переважно тимчасовий характер.
Зростання української економіки у ІІ кварталі 2021 року в річному вимірі
підтримувалося насамперед споживанням домогосподарств.
Кінцеві споживчі витрати домогосподарств збільшилися на 17,4% р/р. Стійкий
споживчий попит підтримували, зокрема:
високі темпи зростання зарплат, зумовлені пожвавленням економічної
активності після кризи, підвищенням мінімальної зарплати, переглядом зарплат у галузях
охорони здоров'я й освіти та доплатами медикам;
підвищення пенсій у березні 2021 року та перерахунок пенсій працюючим
пенсіонерам.
Внесок низької бази порівняння також був вагомим: в 2020 році саме у ІІ кварталі
діяли найжорсткіші карантинні обмеження, через які споживання домогосподарств суттєво
скоротилося.
Зберігалося зростання споживання сектору загальнодержавного управління. Так,
ключовим напрямом залишалися видатки бюджету на охорону здоров’я на тлі подальшої
боротьби з поширенням COVID-19. Збільшилося також фінансування освіти. Водночас інші
видатки (зокрема на оборону та безпеку) були порівняно стриманими, що позначилося на
зміні валової доданої вартості у відповідних видах діяльності.
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Інвестиційна активність надалі пожвавлювалася – інвестиції повернулися до
зростання у річному вимірі.
Валове нагромадження основного капіталу в ІІ кварталі 2021 року зросло на 14,8%
р/р. Це зумовлювалося поліпшенням ділових очікувань та фінансових результатів
підприємств, а також збільшенням фінансування капітальних видатків бюджету, зокрема на
дорожню інфраструктуру.
Зростання реального ВВП стримувалося збільшенням від'ємного внеску чистого
експорту.
Стійкий споживчий попит та пожвавлення інвестиційного попиту зумовили стрімке
нарощення імпорту – на 21,5% р/р у ІІ кварталі 2021 року. Значно збільшився імпорт
сільськогосподарської техніки та промислового обладнання, легкових та вантажних
автомобілів, високим залишався імпорт споживчих товарів.
Показники експорту дещо поліпшилися, однак його падіння зберігалося (на 6,2% р/р).
З одного боку, це часткового пояснюється вичерпанням запасів нижчого минулорічного
врожаю. З іншого – стрімке зростання цін на окремі товари (зокрема на олію та олійні)
стримувало попит на них. Все це призвело до зростання від'ємного внеску чистого експорту
у зміну реального ВВП до 10,7 в. п.
Показники більшості видів діяльності в IІ кварталі 2021 року повернулися до
зростання у річному вимірі.
Зросла валова додана вартість торгівлі, транспорту, переробної та добувної
промисловості, низки секторів із переважно бюджетним фінансуванням (освіти та охорони
здоров'я) та секторів послуг.
Проте у зв'язку з пізнішим стартом жнив та складною ситуацією у тваринництві
надалі скорочувалася валова додана вартість сільського господарства. Прохолодніша погода
та перерозподіл між видами генерації електроенергії зумовили зниження валової доданої
вартості енергетики.
У ІІІ кварталі економіка жваво відновлюється:
По-перше, цьому сприяє надолуження темпів збирання врожаю в умовах вищої за
торішню врожайності.
По-друге – збереження стійкого споживчого попиту через високі темпи зростання
зарплат та поліпшення ситуації на ринку праці.
Додатковий вплив має подальше пожвавлення інвестиційної активності, а також
сприятливі зовнішні умови, що сформувалися на тлі швидкого відновлення глобальної
економіки завдяки поширенню вакцинації, масштабним стимулам та зростаючому
оптимізму. Про це свідчать наявні високочастотні показники, зокрема роздрібної торгівлі,
транспорту, сільського господарства та окремих видів промисловості.
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Эффективное применение на государственных и частных предприятиях проектного
менеджмента с целью совершенствования идей бизнеса, является актуальным вопросом в
XXI веке.
На сегодняшний день проекты
встречаются во всех областях – научных
исследованиях, культуры, политики и даже частной жизни. Такие начинания, как
строительство трассы или частное домостроительство, создание интернет платформы
являются проектами, сколь различным ни было бы их содержание. Проектный менеджмент –
это инструмент для достижения стратегических целей. Этот способ управления помогает
выявить задачи, важные для развития компании, распределить и направить силы на их
достижение.
Целью исследования является изучение перспективы развития проектного
менеджмента в Компании ИП «INKOR-URALSK».
Ключевым понятием управления проектами является проект. Проект — усилие,
направленное на создание уникальных продуктов, услуг или получение результатов с
надлежащим качеством, в рамках ограничений по срокам и бюджету [1].
Проект - это предприятие (намерение), которое в значительной степени
характеризуется неповторимостью условий в их совокупности, например:
- задание цели;
- временные, финансовые, людские и другие ограничения;
- разграничения от других намерений;
- специфическая для проекта организация его осуществления».
Проект — это средство стратегического развития. Цель — описание того, что мы
хотим достичь. Стратегия — констатация того, каким образом мы собираемся эти цели
достигать. Проекты преобразуют стратегии в действия, а цели в реальность.
Управление проектами делит рабочий процесс на части и контролирует бюджет,
дедлайны и прогресс на каждом этапе. После завершения работ можно оценить результаты
по каждому процессу отдельно и в ракурсе конкретного проекта.
Таким образом, каждая работа, которую выполняет конкретный сотрудник,
привязывается к достижению стратегических целей[1].
Компания ИП «INKOR-URALSK» была основана в 2005 году, ЗКО, г. Уральск.
Основной идеей и задачей Компании ИП «INKOR-URALSK» было, обеспечение
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качественными автозапчастями рынка Казахстана по Западно-Казахстанской области.
Заключение контракта с европейской компанией, логистика и организация прямых оптовых
поставок автозапчастей из стран Европы для Западно-Казахстанской области была налажена
и организована, настроена работа оптового склада, сначала в арендуемом помещение. В
последующем открыт розничный магазин «Центр автозапчастей» по продаже автозапчастей
и аксессуаров.
В период с 2007-2009 годы на территории площадью 10 тыс.м2, выкупленной в
собственность, был построен и введен в эксплуатацию современный оптовый склад
площадью 2 тыс.м2. Открыт еще один розничный магазин «TRUCK CENTER» по продаже
автозапчастей, но уже для грузового автотранспорта импортного производства, а также свои
двери распахнул новый современный офис.
Современная действительность начинала окружать современными гаджетами,
интернет технологии совершали невероятные прорывы и у Компании ИП «INKORURALSK» параллельно родилась идея по разработке и запуску интернет магазина[4].
Компания ИП «INKOR-URALSK» в 2011 году приняла решение поиска
разработчиков интернет платформы, интернет магазина автозапчастей, под названием
www.avto-center.kz, в результате огромной работы в 2012 году была запущена в работу
интернет площадка, для увеличения продаж, покупательского спроса Компании ИП
«INKOR-URALSK» - сайт www.avto-center.kz [4].
Многое приходилось пережить в те времена - огромное сопротивление сотрудников,
непонимание самих процессов, как это настроить, нехватка квалифицированных кадров по
настройке и наладке нового продукта интернет магазина.
В результате большой работы, с большими потерями времени, средств и сил, был
запущен в работу сайт www.avto-center.kz по г. Уральск, в дальнейшем по Республике
Казахстан.
Постоянные изменения, инновации, развитие в сфере IT технологий создали
необходимость идти в ногу со временем, поэтому сайт не стал удовлетворять условиям
прогресса и времени.
Пришло время кардинально менять алгоритмы и принципы работы сайта. Решением
руководителей ИП «INKOR-URALSK» и всех отделов компании, на проведенном
совещании, в июне 2021 года было принято решение перейти на новую, обновленную
версию сайта. Составлен чёткий план действий, выстроена стратегия, назначен руководитель
проекта – Базарова Д.Х., назначены ответственные лица за каждый раздел перехода проекта,
определен бюджет, сроки, так как любой проект имеет ограниченные сроки проведения,
бюджет, требования к качеству. У каждого проекта есть четко определенные сроки: начало и
окончание. Окончание проекта ИП «INKOR-URALSK» определили на 20.09.2021 года,
четко понимая, проект заканчивается вместе с достижением всех его целей, в любом случае,
проект конечен и не может состоять из постоянно продолжающихся действий.
Результат проекта – уникальный, не сложный сайт и доступный для любого возраста.
В современном мире проектное управление стало неотъемлемой частью
преуспевающей компании. В условиях достаточно жесткой конкуренции сложно наладить
эффективную работу предприятия, не планируя сроки, затраты и не учитывая риски. На
современном рынке успеха могут добиться те компании, которые учитывают потребности
рынка и выпускают свою продукцию или предоставляют свой набор услуг в конкретный
необходимый момент времени, т.е. в срок [2].
Учитывая и понимая это, руководитель, собственник компании ИП «INKORURALSK», применил полученные знания проектного менеджмента в университете, на
практике, при переходе на новую версию сайта.
Для компании переход на новую версию сайта, был риском, так как пользователи
сайта привыкли и отказ от работы с новым продуктом имел место быть, но на сегодня сайт
заслуживает признание со стороны пользователей.
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Отставание по срокам является одной из главных проблем практически в любой сфере
деятельности и это ведет к увеличению совокупных издержек и естественно отражается на
прибыли компании, руководитель проекта строго следил за исполнением и продвижением
дел по проекту в отделах компании.
Использование технологии проектного управления позволило компании уложиться в
сроки реализации проекта, снижая совокупные расходы, тем самым повысив эффективность
деятельности компании. Методы проектного управления делают бизнес "прозрачным" и
легко управляемым и позволяют реализовывать проекты в максимально сжатые сроки при
ограниченных ресурсах [3].
Формируются новые критерии ценности, предъявляемые к услугам проектного
управления: быстрая и конкретная полезность, возможность полностью делегировать
ответственность за блоки конкретных работ профессионалам, обеспечение менеджмента
компаний своевременной, достоверной и достаточной для принятия решений информацией.
Практически треть мировой экономики связана с проектной деятельностью. В
современном мире проектное управление стало неотъемлемой частью преуспевающей
компании. Использование технологии проектного управления позволяет организациям
сократить сроки реализации проектов, снижая совокупные расходы. Поэтому в иностранных
странах управление проектами широко распространено.
В Казахстане применение технологии проектного управления имеет особое значение.
Наша страна имеет огромные ресурсы, которыми необходимо эффективно управлять. Все
больше руководителей приходят к пониманию необходимости проектного управления и
осознают все перспективы применения данной технологии. В Казахстане наблюдается явный
дефицит сертифицированных специалистов и поэтому существует множество разнообразных
программ и курсов, посвященных управлению проектами. Проектное управление в
Казахстане только усиливает позиции. По мнению специалистов, рынок управления
проектами будет иметь тенденцию к росту и развитию[3].
Список литературы:
1. Мазур И.И. Управление проектами. Справочник для профессионалов. – М.:
ОМЕГА-Л.-2010.-875 с.
2. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. – М.: Эксмо.-2009
3. Ханс Д. Литке и Илонка Кунов. пер. с нем. М.Э. Реш. Управление проектами/-М.:
Издательство Омега-Л, 2006
4. Сайт Компании "INKOR-URALSK" www.avto-center.kz

227

Physical and mathematical sciences
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В
ПОЛИКРИСТАЛЛАХ CdTe С КРУПНЫМИ ЗЕРНАМИ
Утамурадова Шарифа Бекмурадовна
д.ф.-м.н. (DSc), профессор
директор НИИ физики полупроводников и микроэлектроники при НУУз
е-mail: shutamuradova@yandex.ru
Музафарова Султанпаша Анваровна
к.ф.-м.н.
НИИ физики полупроводников и микроэлектроники при НУУз,
Ташкент, Узбекистан
e-mail: samusu@rambler.ru
Кенжаева Зарифа Суюновна
Старший преподователь
ТГТУ кафедра МСТРС
Ташкент, Узбекистан
e-mail: kenjayevazarifa13@gmail.com
Поликристалл представляет собой совокупность зерен (кристаллитов), разделенных
межзеренными границами и проводимость зерен определяется концентрациями
легирующих примесей, их энергией активации, механизмом рассеяния носителей заряда, и
зависимостью тока от напряжения. Температурные зависимости проводимости зерен при
умеренном их легировании позволяют определить энергии активации легирующих
примесей. В поликристаллах, однако, суммарный ток через образец определяется не только
проводимостью зерен, но и механизмом перехода носителей из одного зерна в другое —
механизмом преодоления межзеренного барьера. Усовершенствованная авторами [1-3]
модель, предполагает наличие на границах раздела кристаллов достаточно большого количества ловушек, которые лишают подвижность свободных носителей заряда. Основываясь
на этой модели и предполагая, что ток свободных носителей сквозь межзеренные барьеры
подчиняется законам термоэлектронной эмиссии и что эти ловушки только частично
заполнены в том случае, когда область обеднения не превышает размер кристаллита,
удается объяснить транспортные явления в поликристаллах, которые определяют их
основные электрические свойства.
Схематически энергетическая зонная диаграмма межзеренной границы в
поликристаллах р-типа проводимости показана на рис.1 Впервые эту модель сформулировали Петриц [2] и Мюэллер [3]. В настоящее время эта модель уже хорошо
разработана.
Предполагается, и это уже доказано, что дырки захватываются состояниями на
поверхности раздела, лежащими выше уровня Ферми на межзеренной границе ЕF.
Соответствующий положительный заряд компенсируется отрицательно заряженными
акцепторами в области пространственного заряда. Эта модель предсказывает существование
суммарного тока дырок IР, текущего слева направо,
Iр=A*Т2ехр{-β(ζ+φ)[1-ехр(-βU)]}
(1)
Здесь β = е/кТ, е-заряд электрона, Т-температура, к - постоянная Больцмана, А*
- эффективная постоянная Ричардсона, U- приложенное напряжение. Смещенный в прямом
направлении (левый) барьер обозначен через еφ, еζ - зависящая от концентрации легирования
и степени компенсации энергия уровня Ферми в кристаллических зернах. (Все энергии
отсчитываются от потолка валентной зоны.)
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Согласно этой формуле, ток Ip в поликристалле длиной L со средними размерами
зерна, a выражается формулой
Iр =А*Т 2 eхр[-β(ζ+φ)] [1 -exp(-βUa/L)],
(2)
где Ua/L — падение напряжения, приходящееся на одну межзеренную границу.
Обычно эта величина мала по сравнению с кТ/е, что позволяет определить проводимость
барьера σ с помощью разложения в ряд Тейлора зависящего от напряжения члена в
формуле (2):
σ=Ip/U = σ∞ ехр(-Еа/кТ),
(3)
где σ∞ — постоянная величина, а
Еа = EF(T) + кТln(еА*Та/кσ∞).
(4)
Отсюда следует, что, измеряя температурную зависимость проводимости барьера,
можно определить энергию активации Еа и, следовательно, высоту барьера
eq > =Е а –-eζ
(5)
Поскольку, как отмечалось выше, поликристалл — это совокупность зерен и
межзеренных границ, температурная зависимость проводимости определяется как
проводимостью барьеров, так и проводимостью зерен. Обе эти составляющие подчиняются
экспоненциальному закону, с различными энергиями активации. В первом случае — это
энергия активации проводимости барьера, во втором — энергия активации легирующей
примеси. Поэтому для выяснения роли барьеров в общей проводимости поликристалла
исследуют поликристаллы с различной степенью легирования зерен.
Экспериментальная часть. Крупноблочные поликристаллические пленки p-CdTe с
текстурированной структурой выращивались газотранспортным методом в потоке водорода
при температурах 600 − 620◦C. Контакты наносили после травления образцов в бромметаноловом растворе методом осаждения золота из раствора хлорного золота. Как правило,
такие контакты были близкими к омическим.

Рис.1.Энергетическая диаграмма
межзеренной границы в поликристаллах
р-типа проводимости. IР - дырочный ток
через барьер, It и Ie - токи захвата
дырок на ловушки и эмиссии с ловушек,

Рис.2. Температурные зависимости удельного
сопротивления низкоомного p-CdTe:
a — без подсветки,
b — с подсветкой белым светом.

Пленки p-CdTe имели удельное сопротивление 102105Oмcм и время жизни
неосновных носителей в порядке 10-6-10-5с. Толщина пленок составляла 70 мкм. Размеры
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зерен находятся в пределах от 100 до 150 мкм, так что зерна охватывают всю толщину
пленки. Причем зерна ориентированы в направлении роста и разориентированы по азимуту.
Такие пленки в поперечном направлении представляют собой практический монокристалл, а
в продольном направлении сохраняют поликристаллические свойства. Температурные
зависимости удельного сопротивления измерялись в области температур от Т = 290К до 77
K.Подсвечивались образцы галогеновой лампой с температурой нити ~ 30000C, что
позволяло воздействовать на образцы белым светом с плотностью потока фотонов ~10 18см2 -1
·с .
Результаты и их обсуждение. На рис.2. (кривая a) представлена температурная
зависимость удельного сопротивления образца p-CdTe. При температуре 270K удельное
сопротивление образца составляло ρ = 6 ∙ 102 Ом ∙ см, что соответствует концентрации
подвижных дырок ~ 1.3 ∙ 1014см-3 и акцепторных центров NA ≈ 3 ∙ 1014 см-3. На
температурной зависимости сопротивления этого образца четко обозначаются два наклона:
первый - в области температур 280−170 K и второй - в области 160 K и ниже. Первый
наклон соответствует энергии активации (0.24 ± 0.02) эВ и, по-видимому, обусловлен
локальными центрами, второй наклон интерпретировать сложнее. Его нельзя объяснить
захватом дырок на более мелкие акцепторы с понижением температуры, так как
энергетический уровень таких акцепторов, вычисленный из наклона, должен составлять 0.07
эВ. Однако известно[4-6], что количество ионизированных акцепторов при температуре Т
определяется
NA = NA/[(2p/Nv) exp(ΔE/kT) + 1],
(6)
где Ny — плотность состояний в валентной зоне, ар - концентрация свободных
дырок, причем р<NA. В рассматриваемом температурном интервале все акцепторы с
энергией АЕ = 0.07 эВ ионизованы и, следовательно, не могут давать вклад в изменение
концентрации свободных носителей.Поглощение света вблизи барьера приводит к нейтрализации локализованных зарядов, уменьшая тем самым высоту барьера и увеличивая
величину барьерной проводимости. Это квантово-механическое правило отбора приводит к
уменьшению скорости межзеренных переходов, и ток термоэлектронной эмиссии поэтому
должен быть уменьшен на некоторый фактор η, минимальная величина которого равна 0.8
при 300 K и 0.05 при 77K. Этот фактор определяется в основном разориентацией
кристаллографических осей соседних зерен и поэтому при высоких температурах, когда
рассеяние на большом количестве фононов эффективно „помогает" носителю найти свое
место в k-пространстве соответствующего зерна, этот фактор велик. При понижении
температуры, когда фононов в поликристалле становится все меньше, η уменьшается.
Выводы. Показано, что межзеренные барьеры образуются за счет, накопления
локализованных зарядов на границах зерен.Установлено, что ток сквозь межзеренных
границ в крупноблочных поликристаллах CdTe подчиняется законам термоэлектронной
эмиссии.Определена высота барьера в межзеренных границах крупноблочных пленках pCdTe. Показано, что воздействие белым светом существенно увеличивает подвижность
основных носителей зарядов, что может облегчить получение низкоомных подложек из
поликристаллов CdTe.
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Азовське море представляє собою важливий район Азово-Чорноморського басейну, в
якому продовжується процес вселення чорноморських видів. Фауністичний моніторинг
північно-західної частини Азовського моря дозволяє виявити види молюсків з обмеженим
ареалом проживання і (або) невисокою чисельністю та встановити їх екологічні уподобання.
Постійним є інтерес дослідників до малакофауни Азовського моря. Роль молюсків у
бентосних спільнотах Азовського моря давно визначена як домінуюча[1].
Молюски є провідними чи характерними видами всіх донних біоценозів Азовського
моря і прилеглих лиманів (Утлюкського та Молочного). Вони виступають масовими
споживачами водної флори та органічного детриту, що зноситься в море річками, які
впадають до нього і материковим стоком. Також молюски відіграють важливу роль у
кругообігу речовин і трансформації енергії, підтримують рівновагу екосистем Азовського
моря [2].
Будучи фільтраторами, молюски класу Bivalvia накопичують у своїх тілах
радіонукліди, солі важких металів та виступають природними індикаторами забруднення
води. Деякі двостулкові відіграють роль проміжних господарів трематод, що викликають
захворювання людини, домашніх і диких тварин. Крім того, молюски формують велику
групу бентосних безхребетних тварин, які є основною кормовою базою для ряду
промислових риб: піленгаса, камбали Глоса, бичків, оселедцевих і ін. Важливу роль
відіграють молюски як основні компоненти в обростанні підводних частин судів, різних
споруд і воднотранспортних систем.
Чинники довкілля прямо або опосередковано впливають на міграцію організмів.
Більшість дослідників бачать причини міграцій у дії на організми зовнішніх чинників, які
викликають у них фототаксис та термотаксис. Гідрологічний режим визначає міру
сприятливості або несприятливості умов водойми для його мешканців. У мілководному і
закритому Азовському морі метеорологічні умови року визначають гідрологічний режим
моря. Особливо вони позначаються в області псевдоліторалі і верхньої субліторалі [2].
Північне узбережжя Азовського моря характеризується наявністю цілої серії кіс –
вузьких піщано-черепашкових смуг, які виступають у відкрите море на значні відстані
(Федотова коса – до 50км.). У проміжках між косами берег розмивається і утворює широко
відкриті бухти. Матеріал кіс – кварцовий пісок зі значною домішкою, головним чином,
кардиуму, який переважає над піском у країв кіс. Грунти майже до самого урізку води
бувають мулистими або піщано-мулистими з битою черепашкою. Рослинний покрив вкриває
майже всю поверхню грунту [7].
Для таких ділянок характерна наявність двох угруповань організмів:
− форми, що живуть на рослинах;
− форми, що живуть на поверхні грунту або закопуються в нього.
Для першої характерними видами молюсків є: Rissoa venusta, Rissoa euxinica,
Mytilaster lineatus, Theodoxus pallasi, Hydrobia ventrosa, Bittium reticulatum.
Для другої характерні види: Cardium edule lamarki, Abra ovata, Retusa truncatella [1, 2].
Температурний режим вод Утлюкського лиману істотно відрізняється від режиму
відкритого моря та Молочного лиману, оскільки тут сильний вплив чинять метеорологічні
умови: пониження або підвищення температури повітря, напрям і швидкість вітру, кількість
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опадів тощо. Влітку водні маси на мілководді прогріваються сильніше, ніж води відкритого
моря, взимку – море уздовж узбережжя замерзає. Температурні умови на літоралі Азовського
моря відзначаються винятковою нестабільністю. На північному узбережжі Азовського моря
в районі коси Федотова різниця температур протилежних узбережжях кіс досягає 8ºС.
Різниця температури води і солоності на протилежних берегах досить значна
особливо влітку, коли води мілководдя південного узбережжя прогріваються до 20-30ºС, у
той час, як на західному та на північному – температура води не піднімається вище 25ºС.
Температура води впливає, у першу чергу, на швидкість протікання у молюсків процесів
обміну речовин і, відповідно, на рівень їх активності і розподіл у водоймі.
Восени, з пониженням температури повітря, пониження температури води
відбувається нерівномірно – швидше з північно-західної частини Утлюкського лиману та на
Арабатській стрілці, де в цей час переважають сильні та холодні північно-східні та східні
вітри, які зганяють у цей район охолоджену поверхневу воду з усієї акваторії Азовського
моря.
До кінця осені, при температурі до 5С більшість брюхоногих молюсків зариваються в
донні відкладення на різну глибину (до 15см.). Двостулкові мігрують в глибші ділянки моря
та лиману. Молюски рідко вмерзають у лід, іноді в результаті повного промерзання товщі
води. Товщина льоду може досягати до 35-70см. упродовж 20-70 днів.
Утлюкський лиман особливий за гідрологічними і біологічними характеристиками.
Він є достатньо глибоким (в окремих місцях до 13 метрів), з великою різноманітністю
придонної рослинності та має велику біомасу і щільність поселення молюсків [3, 6].
Сольовий характер лиманів зумовлюються, в основному, невеликим притоком прісної
води і мілководністю басейну.
Велика солоність спостерігається в районі між півостровом Бірючий та частиною
Арабатської стрілки, куди надходять солоні води Сиваша. Неоднорідність розподілу
солоності відзначається переважно навесні після танення льоду.
Гідрологічний режим Утлюкського лиману формується під впливом прісних вод річок
Великий та Малий Утлюк, материкового стоку, системи течій, що викликані вітрами
(переважно ̶ північними, північно-східними і східними). Внаслідок виникають течії, що
добре перемішують води різної солоності і температури.
Своєрідний гідрологічний режим Азовського моря, знижена солоність, різкі сезонні
коливання температури, довгий зимовий період і мілководність – все це зумовлює певний
відбір форм із більш багатої чорноморської фауни, яка в свою чергу представляє вже
відібрану фауну Середземного моря. Деякі середземноморські форми знаходять в
Азовському морі виняткові умови для свого розвитку і утворюють великі скупчення [2, 3, 4,
7].
Перспективою подальшого дослідження є моніторинг трансформації екологічної
системи Азовського моря на прикладі певних змін у фауні молюсків.
Список літератури:
1. Анистратенко В.В. Определитель гребнежаберных моллюсков (Gastropoda
Pectinibranchia) фауны Украины. Часть 1. Морские и солоноватоводные / В.В. Анистратенко
// Вестн. зоологии. – 1998. – Отд. выпуск (Supplement) N. 8. – С. 3-65.
2. Анистратенко О.Ю.Новые данные о фауне брюхоногих моллюсков Молочного
лимана и прилегающей части Азовского моря / О.Ю. Анистратенко., Д.П. Литвиненко., В.В
Анистратенко // Экология моря. – 2000. – Вып. 50. – С. 45-48.
3. Милашевич К.О. Моллюски Черного и Азовского морей / К.О. Милашевич // Фауна
России и сопредельных стран. Моллюски русских морей. – М., 1916. – T. 1. – 312 с.
4. Мордухай-Болтовской Ф. Д. Каспийская фауна в Азово-Черноморском бассейне./
Ф.Д. Мордухай-Болтовской – М. – Л.: Изд-во АН СССР. – 1960. – 286 с.
5. Халиман И.А. Новые находки редких и малоизвестных брюхоногих моллюсков в
Азовском море / И.А. Халиман // Вестн. зоологии. – 2001. – T. 35. – N. 3. – C. 78.

232

6. Khaliman I. The population status of Cardііdae (Bіvalvіa) as a bioindicator for water
quality in the north-western part of the Sea of Azov // EUREKA, Life sciences. – 2016. – No. 6. –
P. 44-51.
7. Анистратенко В.В., Халиман И.А., Анистратенко О.Ю. Моллюски Утлюкского
лимана (Азовское море): обзор видового состава с замечаниями по распространению и
экологии // Зоологический журнал. – 2017. – Т. 96. – Вып. 2. – С. 144-152.

233

Pedagogical sciences
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На сучасному етапі розвитку суспільства переклад є одним із основних засобів
міжнародного спілкування. Все частіше виникає потреба міжкультурної комунікації для
різноманітних цілей. Впродовж багатьох століть учені досліджували процес комунікації між
представниками різних культур. На думку науковців, поняття “переклад” можна тлумачити
як:
1) загальнотеоретична дисципліна, яку вивчають, для прикладу, у закладах вищої
освіти;
2) результат, тобто матеріал, що був перекладений;
3) процес передачі змісту тексту іншою мовою [11, с. 4-5].
Традиційно лінгвісти та перекладознавці послуговуються третім значенням. Б. Хатім
та Дж. Мандей вважають, що переклад – це “процес передачі письмового тексту з вихідної
мови на цільову мову, здійснений перекладачем або перекладачами в певному соціальнокультурному контексті” [7, с. 6].
У словнику лінгвістичних термінів О. С. Ахманової переклад трактується як
“передача інформації, що міститься в певному мовленні засобами іншої мови” [1, с. 304].
Ю. Найда та Ч. Табер зазначають, що “переклад полягає у відтворенні засобами
цільової мови найкращого еквіваленту повідомлення мовою оригіналу, враховуючи і зміст, і
стиль” [12, с. 12].
У своїй книзі “Енциклопедія мови” Д. Крістал вказує на те, що переклад – це термін,
який використовують, описуючи процес передачі змісту повідомлення, що створене
вихідною мовою на цільову мову. При цьому автор виділяє усну, письмову та знакову
форми представлення цього повідомлення [5].
У сучасній лінгвістиці та перекладознавстві розрізняють декілька видів перекладу.
Член Празького лінгвістичного гуртка Р. Якобсон у своїй праці “Про лінгвістичні засади
перекладу” виділяє на основі семіотичного підходу такі типи:
- внутрішньомовний переклад, або перефразування (тлумачення словесних знаків за
допомогою інших словесних знаків тієї ж мови);
- міжмовний переклад (тлумачення словесних знаків за допомогою інших словесних
знаків іншої мови);
- міжсеміотичний переклад, або трансмутація (тлумачення словесних знаків за
допомогою несловесних знакових систем) [8, с. 114].
Беручи до уваги вищезгадану класифікацію, переклад слід аналізувати з точки зору
пізнавальної діяльності, яка є невід’ємною частиною процесу вивчення іноземної мови.
Учені стверджують, що варто розрізняти також навчальний та професійний переклад.
Підґрунтям для такої диференціації є те, що той вид діяльності, який практикують на
заняттях, істотно відрізняється від того, яким займаються професіонали. На думку
А. Вермеса, існує три базові критерії, за якими можна розмежувати ці типи перекладу:
1) функція: у випадку навчального перекладу текст є інструментом, який сприяє
підвищенню рівня компетенції тих, хто вивчає переклад, а в професійному перекладі текст є
метою або результатом, якого прагнуть досягти ті, хто вивчає переклад;
2) oб’єкт: у професійному перекладі об’єктом слугує інформація у тексті-оригіналі, а
в навчальному – інформація про рівень компетенції тих, хто вивчає переклад;
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3) адресат: у випадку професійного перекладу читачі хочуть отримати інформацію,
що міститься у тексті-оригіналі; навчальний переклад передбачає викладача, який прагне
визначити рівень компетенції тих, хто вивчає переклад [13, с. 83].
Враховуючи особливості навчального перекладу, варто зазначити, що його можна
розглядати і як засіб навчання (сам процес), і як кінцеву мету (результат). Однак, науковці
ще поки не дійшли єдності у питанні, на чому саме потрібно зосередити увагу, коли йдеться
про розвиток умінь та навичок тих, хто вивчає переклад.
Та все ж більшість схиляються до думки, що використання перекладу як засобу
навчання під час вивчення іноземної мови позитивно впливає на розвиток мовної та
мовленнєвої компетенції [6, 9, 10]. Зважаючи на цей аспект, переклад часто розглядають як
вид мовленнєвої діяльності, що суттєво доповнює читання, аудіювання, говоріння і письмо.
В. Леонарді зазначає, що “переклад слід розглядати як додаткову мовленнєву навичку,
що має на меті доповнювати інші чотири навички для забезпечення більш комплексного
підходу до вивчення мови. Його потрібно сприймати не як результат, а радше як засіб для
покращення і подальшого підсилення читання, письма, аудіювання та навичок спілкування”
[9, с. 25].
Ф. Бейкер стверджує, що переклад є саме тією навичкою, що насправді слугує ключем
до оволодіння мовою. Саме тому їй варто приділяти не менше уваги, ніж іншим чотирьом.
Втім, перекладу як результату вивчення мови загалом не приділяють багато уваги. Це може
бути частково пояснено тим, що сучасні підходи до застосування цього виду діяльності на
занятті беруть за основу сам процес, відкидаючи ідею традиційного методу, де основна увага
приділялась правильно і точно перекладеному тексту, тобто результату. Проте, переклад як
кінцеву мету теж слід розглядати як п’яту навичку, оскільки ті, хто вивчає переклад,
потребують певних умінь, аби отримати граматично та семантично правильно перекладений
текст.
На думку Г. Кука, “хороша практика перекладу є метою для багатьох
студентів” [2, с. 119]. Однак, він також зауважує, що “традиційно переклад як уміння
вважали корисним тільки для тих студентів, які планують працювати у сфері
перекладознавства” [3, с. 109]. У сьогоднішньому глобалізованому світі це твердження
видається вже не дуже доречним, позаяк англійська, наприклад, є мовою міжнародного
спілкування для мільйонів людей. Двомовність чи багатомовність є нормою в багатьох
країнах, і переклад є повсякденною потребою в особистому та професійному житті громадян.
Проте, не всі розмовляють двома мовами, і все ще велика кількість людей повинні
покладатися на навичку перекладу своїх друзів, родичів або колег. Можна припуститись
помилки вважаючи, що переважна більшість міжнародних компаній використовують
виключно англійську як мову офіційного спілкування. Співробітники нижніх шарів
корпоративної ієрархії часто розмовляють зі своїми колегами рідною мовою і
використовують переклад лише тоді, коли спілкуються з керівництвом. Електронні листи,
написані англійською, можуть потім бути перекладені одним із працівників для тих, хто не
розуміє.
У багатьох випадках викладання іноземної мови передбачає навчання в одномовному
середовищі, де є лише носії мови. Головна мета при цьому полягає в оволодінні мовною та
мовленнєвою компетенціями на рівні носія мови [3, с. 110]. Однак, насправді, ситуація
помітно відрізняється.
В. Кук вважає, що у всьому світі існують ті користувачі англійської (іноземної) мови,
для яких середовище носія мови є практично непотрібним. Щоб довести власну думку, він
використовує ієрархію мов, запропоновану голландським ученим А. де Своном, який поділяє
усі мови на чотири типи:
1) периферійні (місцеві) мови використовуються в межах певної області для
задоволення потреб місцевого населення, для прикладу, уельська мова в Уельсі, японська в
Японії, або курдська в Туреччині, Ірані та Іраку;
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2) центральні мови використовуються на певній території різними мовними групами
переважно для задоволення освітніх та урядових потреб, для прикладу, англійська в Індії;
3) суперцентральні мови використовуються у міжнародному спілкуванні для
досягнення конкретних цілей конкретної групи користувачів, наприклад, мова Seaspeak (на
основі англійської) для моряків.
4) гіперцентральні мови використовуються здебільшого не носіями мови для
задоволення різноманітних потреб. Наразі ця група містить лише англійську [4].
Ієрархія А. де Свона не є досконалою, оскільки не враховує усіх можливих ситуацій,
що виникають в житті. Проте, вона ілюструє різноманітність мов сьогодення, в якому
мільйони людей працюють у двомовному чи багатомовному середовищі, і переклад
використовується на щоденній основі.
Отже, переклад є видом мовленнєвої діяльності, що сприяє розвиткові інших,
необхідних для успішної комунікації навичок, до яких належать читання, аудіювання
(слухання та розуміння), говоріння і письмо. Використовуючи переклад під час вивчення
іноземної мови, слід мати чітке розуміння того, що для досягнення поставленої мети є
важливішим: сам процес перекладу чи його результат.
Список літератури:
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд., стер. Москва : УРСС :
Едиториал УРСС, 2004. 571 с.
2. Cook, G. (1998). Language Teaching. Use of Translation. In M. Baker (Ed.), Routledge
Encyclopedia of Translation Studies (pp. 117-119). London : Routledge.
3. Cook, G. (2010). Translation in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
4. Cook, V. (2009). Language User Groups and Language Teaching. In V. Cook, & L. Wei
(Eds.), Contemporary Applied Linguistics: Volume 1 Language Teaching and Learning (pp. 54-74).
London: Continuum.
5. Crystal, D. (1998). The Cambridge Encyclopaedia of Language. Cambridge: Cambridge
University Press.
6. Duff, A. (1989). Translation. Oxford: Oxford University Press.
7. Hatim, B., Munday, J. (2004). Translation: An Advanced Resource Book. London:
Routledge.
8. Jakobson, R. (2000). On Linguistic Aspects of Translation. In L. Venuti (Ed.) The
Translation Studies Reader (pp. 113-118). London and New York: Routledge.
9. Leonardi, V. (2010). The Role of Pedagogical Translation in Second Language
Acquisition: From Theory to Practice. Bern: Peter Lang.
10. Malmkjaer, K. (1998). Introduction: Translation and Language Teaching. In K.
Malmkjaer (Ed.), Translation and Language Teaching: Language Teaching (pp. 1-11). Manchester:
St. Jerome.
11. Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London:
Routledge.
12. Nida, E. A., Taber, C. R. (1982). The Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J.
Brill.
13. Vermes, A. (2010). Translation in Foreign Language Teaching: A Brief Overview of
Pros and Cons. Eger Journal of English Studies X, 83-93.

236

Pedagogical sciences
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Цибуліна І.В.
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, к.держ.упр.
Особливість професійної діяльності соціального працівника полягає в системі
взаємовідносин «людина»-«людина» й передбачає щоденну емоційну напругу, широке коло
спілкування з клієнтами, колегами, представниками інших організацій соціальної сфери.
Така інтенсивність роботи призводить до значного психологічного й фізичного
навантаження, що з часом призводить до професійного вигорання соціального працівника.
Тому соціально-педагогічна профілактика зазначеної проблеми є актуальною.
Дослідження питання щодо соціально-педагогічної профілактики здійснювали такі
вчені як І. Козубовська, В. Кондрашенко, О. Рацул, О. Романовська, Т. Цьомик-Яворська, Я.
Юрків та інші.
На основі наукового аналізу ми дійшли висновку, що «професійне вигорання»
тлумачиться як стан фізичного, психічного і передусім емоційного виснаження, викликаного
довготривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях спілкування [1].
Більшість авторів визначають соціально-педагогічну профілактику як систему заходів,
спрямованих на створення оптимальної соціальної ситуації, що сприяє прояву різних видів
активності.
Соціальні працівники є надавачами соціальних послуг широкому колу отримувачів
таких послуг. Згідно з Законом України «Про соціальні послуги» надавачі соціальних послуг
(в тому числі соціальні працівники) зобов’язані забезпечувати найкращі інтереси
отримувачів соціальних послуг; проводити оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних
послугах; взаємодіяти з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з
органами, установами, закладами, фізичними особами-підприємцями, які надають допомогу
вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих
обставинах, та/або здійснюють їх захист; інформувати населення про перелік соціальних
послуг, які вони надають, зміст та обсяги таких послуг, умови і порядок їх отримання у
формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я; надавати
допомогу у вирішенні соціально-побутових питань; вносити відомості про отримувачів
соціальних послуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг; сприяти
здійсненню моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості уповноваженими
органами у системі надання соціальних послуг; додержуватися вимог законодавства про
соціальні послуги [1].
Отже, професія соціального працівника вимагає глибоких теоретичних знань та
практичних навичок, емоційної стійкості. Тому є дуже важливим застосування соціальнопрофілактичних заходів щодо емоційного і психічного вигорання фахівців.
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Technical sciences
ЗАГРЯЗНЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Цинадзе З.О.
Сурамелашвили Е.Р.
Ебаноидзе Г.М.
Грузинский Технический Университет
Наличие фармацевтических продуктов в поверхностных водах вызывает тревогу во
многих странах. Фармацевтические продукты представляют собой биоактивные соединения
и могут отрицательно влиять на водную флору и фауну [1]. В сточных водах обнаружены
разные классы фармацевтических препаратов [2]. Исследователи обнаружили, что даже
очень низкие дозы фармацевтических препаратов могут представлять серьезную угрозу для
водных организмов [3].
Анализ сточных вод, проведенный в Австрии, Бразилии, Канаде, Хорватии, Хорватии,
Англии, Германии, Греции, Италии, Испании, Швейцарии, Нидерландах и США, выявил
более 80 фармацевтических препаратов и их метаболитов [4].
Примечательно, что в настоящее время не существует регламентированных законом
предельно допустимых концентраций для фармацевтических препаратов [3]. В то же время в
очищенных сточных водах с разных очистных сооружений были обнаружены различные
фармацевтические продукты, что позволяет предположить, что традиционные методы
очистки воды не обеспечивают эффективное удаление фармацевтических продуктов из
сточных вод [4].
По данным на 2004 год, люди во всем мире принимают 100 000 тонн лекарств в год,
что эквивалентно 15 граммам фармацевтического препарата на душу населения. Есть
основания подозревать, что этот средний показатель для развитых стран составляет 50-150
граммам [5].
В марте 2019 года Комиссия приняла Стратегический подход Европейского союза к
фармацевтическим препаратам в окружающей среде (PiE) 1, в котором основное внимание
уделяется действиям по устранению экологических последствий на всех этапах жизненного
цикла (как человеческих, так и ветеринарных) фармацевтических препаратов, от разработки
и производства до использования и утилизации [6]. В контексте Европейского зеленого
курса и пандемии COVID-19 эта тема стала еще более актуальной.
В условиях пандемии, потребление фармацевтических препаратов значительно
выросло. Это вызвано потреблением населением так называемых «профилактических
препаратов», которые якобы предохраняют их от заражения COVID-19. Это касается в
основном антибиотиков, жаропонижающих и обезболивающих лекарств.
Все возрастающее количество зараженных пациентов, требующих лечения, также
вызывает повышение выброса фармацевтических препаратов в сточные воды. Все это
вызывает повышение концентрации лекарственных препаратов и их метаболитов в сточных
водах обработанных в очистных сооружениях.
Хотя эти очистные сооружения эффективно удаляют вредные органические отходы,
за последние 30 лет возникла проблема, как экономично и эффективно удалять из сточных
вод лекарства и химические соединения, образующиеся из фармацевтических препаратов.
Поскольку проблема фармацевтических препаратов в сточных водах становится все
более распространенной, изучаются методы удаления этих веществ. Хотя очистные
сооружения предназначены для работы с биологическими соединениями и органическими
веществами, химические вещества не разрушают, поскольку они более стабильны и не
поддаются биологическому разложению.
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Наиболее распространенными методами удаления фармацевтических препаратов из
сточных вод являются:

Термическое окисление: сжигание фармацевтических сточных вод,
обеспечивающее полное разрушение активных фармацевтических ингредиентов. Это
эффективный, но дорогостоящий и энергоемкий процесс.

Усовершенствованное окисление: процесс, в котором используются
химические вещества для окисления фармацевтических соединений в сточных водах на
более мелкие органические молекулы. Этот процесс может быть эффективным при
обработке некоторых фармацевтических ингредиентов, но может давать опасные побочные
продукты.

Фильтрация с активированным углем: поглощает природные и
синтетические материалы, улавливая как органические, так и химические отходы. Обратной
стороной является то, что он дорогой и требует регулярной замены.

Применение Мембранных Биореакторов: сочетает в себе процессы
микрофильтрации и ультрафильтрации, а также процесс аэробной биологической очистки
воды. Мембраны служат в МБР в качестве барьера, дающего возможность очищать воду от
содержащихся в ней загрязнений с высокой селективностью. Это также эффективный, но
сравнительно дорогостоящий процесс.
В заключении можно сказать, что очистка сточных вод требует разработки более
эффективных и дешевых методов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С СОПУТСТВУЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
Шахбазбекова С.К1
Амрахова Л.Г2
Нагиева С.И1
1
Кафедра Семейной Медицины АМУ
2
Кафедра Внутренние Болезни 1 АМУ
По прогнозам ООН число пожилых людей планеты увеличивается с 600 млн в 1999г
до 2 млрд в 2050. Пожилые люди составляют большинство ИБС. В связи с этим проблема
лечения пожилых больных с ИБС является актуальной (1). Рекомендация по лечению
пожилых больных в условиях поликлиники нами строятся по строгим правилам
доказательной медицины. Однако изменений биодоступности и элиминации лекарственных
средств, а так же чувствительность к ним предпологает назначение пожилым больным
видоизмененных схем. Лечение обычно назначают в малых дозах. У пожилых людей
повышается риск взаимодействия препаратов, поэтому полипрагмазия может быстро
приводить к побочным эффектам. В амбулаторных условиях желательно избегать
одновременного назначения множества препаратов во избежании нежелательных
осложнений и выбирать простые схемы. Также необходимо учитывать при лечение пожилых
лиц в амбулаторных условиях высокую частоту противопоказаний, осложнений в случае
прекращении лечения (2). Учитывая, что по выраженности антиангинального действия
нитраты стоят на первом месте и показаны большенству больным мы рекомендуем
изосорбид мононитрат ретард в дозе 50 мг. Наши наблюдения в условиях поликлиники 125
гериатрических больных со стабильной стенокардией преимущественно III фк
свидетельствует об эффективности этого препарата как при болевой, так и при безболевой
ишемии миокарда. Второй группой которой мы применяли в условиях поликлиники, были
бета-адреноблокаторы. Предпочтение нужно отдавать кардиоселективным прапаратам т.к. у
них меньшая вероятность побочных действий. Мы использовали в схеме бисопралол в
условиях поликлиники у пожилых особенно старых лиц в дозе 1,25 мг 1-2 раза в сутке и
метопролол в дозе 25 мг 1-2 раза в сутке. При этом использовали ЭКГ-контроль в покое и
суточное холтеровское мониторирование. При длительном лечении стенокардии из
производных дигидропиридонов рекомендуется только прологированные формы
антагонистов кальция. Лекарственная форма нифидипина пролонгированного действия
уменьшает вероятность побочных эффектов и удобно в применении в условиях амбулатория.
Начальная доза антагонистов кальция у гериатрических больных рекемендуем: амлодипин
5мг 1 раз в сутки, фелодипин 2,5 мг 1-2 раза в сутки.
В последние 10-15 лет при ИБС в пожилом возрасте применяют
гипохолестеринемические
препаратыстатины.
Целесообразность
применении
гипохолестеринемической терапии, а в частности включение статинов в комплексную
терапию пожилых людей с атерослерозом по нашим данным снижала количество приступы
стенокардии у них (3).
Благодаря статинов (аторвастатин, розувастатин) у гериатрических больных
снижается уровень холестерина. Начальная доза препаратов от 10-40 мг сутки – 1 раз в
вечернее время. При принятии решении о назначении статинов пожилым пациентам со
стабильной стенокардией необходимо строгий контроль за самочувствием пациента. Вопрос
об использование аспирина, клопедогрела в схеме лечения пожилых больных должен
решаться индивидуально из-за риски кровотечении и ульцерогенных осложнений.
Эффуктивные дозы аспирина от 50 – до 150 мг в сутки. Клопедогрель от 75 мг –до 150 мг в
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сутки. Предпочтение следует отдавать лекарственным препаратам в так называемой
кишечно-растворимой оболочки, не повреждающим слизистую желудка. Необходимо
отметить, что при стентирование коронарных артерий пожилые пациенты должны регулярно
применяя схему – аспирин 100 мг + клопидогрель 75 мг (плавикс). Ремоделирование
миокарда у пожилых больных с ИБС в сочетании с артериальной гипертонией мы
использовали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (и-АПФ). Ингибиторы
АПФ существенно влияли на исход заболевания и снижали риск осложнений и тем самым
продлевали жизнь больных.
Таким образом, считаем, что при лечении ИБС необходимо в каждом конкретном
случае подходить исходя из индивидуальных особенностей организма, а также учитывать,
что у гериатрических больных ИБС протекает на фоне полиморбизма.
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НАХОЖДЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ФУНКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ
ФОРМ ОБРАТНЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Шарифли Муталим Рамис оглу
доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет
В данной статье автор предлагает несколько правил для более лёгкого и быстрого
нахождения пределов, содержащих обратные тригонометрические функции, с
использованием эквивалентных форм этих функций.
Сначала рассмотрим арксинусное следствие первого замечательного предела:
𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑙𝑖𝑚
= 1.
𝑥→0
𝑥
Известно, что предел отношения функций равен отношению пределов этих функций:
𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥→0

𝑙𝑖𝑚 𝑥

= 1 => 𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑙𝑖𝑚 𝑥 , или
𝑥→0

𝑥→0

𝑥→0

1.
𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛𝑥 ~ 𝑥 , то есть
в бесконечно малой окрестности точки x=0 функции y=arc sin x и y=x эквивалентны,
то есть поведение этих функций одинаково. Это значит, что если при вычислении
предела функции y=arc sin x его аргумент стремится к нулю, то саму функцию arc sin x
можно просто заменить на его аргумент x.
Затем рассмотрим арккосинусное следствие первого замечательного предела:
𝜋
− 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑙𝑖𝑚 2
= 1.
𝑥→0
𝑥
𝜋
𝜋
𝑙𝑖𝑚 ( −𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠𝑥)

𝑥→0 2

Имеем:

𝑙𝑖𝑚 𝑥

𝑙𝑖𝑚 −𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠𝑥

= 1 => 𝑥→0 2

𝑥→0

𝑥→0

𝑙𝑖𝑚 𝑥

= 1,

𝑥→0

так как предел разности функций равен разности пределов этих функций:
𝜋
𝜋
𝑙𝑖𝑚 2 − 𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑙𝑖𝑚 𝑥 => 𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑙𝑖𝑚 2 − 𝑙𝑖𝑚 𝑥 =>
𝑥→0

𝑥→0

𝑥→0

𝑥→0

𝑥→0

𝜋

𝑥→0

=> 𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑙𝑖𝑚 ( 2 − 𝑥) , или
𝑥→0

2.

𝑥→0

𝜋

𝑎𝑟𝑐 cos 𝑥 ~ 2 − 𝑥

, то есть
𝜋

в бесконечно малой окрестности точки x=0 функции y=arc cos x и 𝑦 = 2 − 𝑥
эквивалентны, то есть поведение этих функций одинаково. Это значит, что если при
вычислении предела функции y=arc cos x его аргумент стремится к нулю, то саму функцию
𝜋
arc cos x можно просто заменить на выражение ( 2 − 𝑥), где x – аргумент арккосинуса.
Далее рассмотрим арктангенсное следствие первого замечательного предела:
𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 𝑥
𝑙𝑖𝑚
= 1.
𝑥→0
𝑥
𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 𝑥
𝑥→0
Имеем:
= 1, или 𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 𝑥 = 𝑙𝑖𝑚 𝑥, или
𝑙𝑖𝑚 𝑥
𝑥→0

𝑥→0

𝑥→0

3.
𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 𝑥 ~ 𝑥 , то есть
в бесконечно малой окрестности точки x=0 функции y=arc tg x и y=x эквивалентны,
то есть поведение этих функций одинаково. Это значит, что если при вычислении
предела функции y=arc tg x его аргумент стремится к нулю, то саму функцию arc tg x можно
просто заменить на его аргумент x.
Наконец рассмотрим арккотангенсное следствие первого замечательного предела:
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𝜋
− 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑡𝑔 𝑥
𝑙𝑖𝑚 2
= 1.
𝑥→0
𝑥

𝜋
𝑙𝑖𝑚 ( −𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑡𝑔 𝑥)
𝑥→0 2

Имеем:

𝑙𝑖𝑚 𝑥

= 1 =>

𝜋
−𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑡𝑔 𝑥
𝑥→0 2 𝑥→0

𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑙𝑖𝑚 𝑥

= 1 =>

𝑥→0

𝜋
𝜋
− 𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑙𝑖𝑚𝑥 => 𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑙𝑖𝑚 − 𝑙𝑖𝑚𝑥 =>
𝑥→0
𝑥→0
𝑥→0 2
𝑥→0
2 𝑥→0
𝜋
=> 𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑙𝑖𝑚 ( 2 − 𝑥), или
𝑥→0

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 ~

4.

𝑥→0

𝜋
2

−𝑥

, то есть
𝜋

в бесконечно малой окрестности точки x=0 функции y=arc ctg x и y = 2 − 𝑥
эквивалентны, то есть поведение этих функций одинаково. Это значит, что если при
вычислении предела функции y=arc ctg x его аргумент стремится к нулю, то саму функцию
𝜋
arc ctg x можно просто заменить на выражение ( − 𝑥), где x – аргумент арккотангенса.
2
Итак, при нахождении пределов, содержащих обратные тригонометрические
функции, можно воспользоваться следующими простейшими правилами, которые намного
облегчают и ускоряют нахождение таких пределов:
Правило 1. Если при нахождении предела аргумент арксинуса по условию стремится
к нулю, то при этом знак арксинуса смело можно отбросить.
Правило 2. Если при нахождении предела аргумент арккосинуса по условию
стремится к нулю, то при этом само выражение arc cos x смело можно заменить на
𝜋
выражение (2 − 𝑥),
где x – аргумент арккосинуса.
Правило 3. Если при нахождении предела аргумент арктангенса по условию
стремится к нулю, то при этом знак арктангенса смело можно отбросить.
Правило 4. Если при нахождении предела аргумент арккотангенса по условию
стремится к нулю, то при этом само выражение arc ctg x смело можно заменить на
𝜋

выражение (2 − 𝑥), где x – аргумент арккотангенса.
Применим теперь эти правила к конкретным примерам:
𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛(1−2𝑥)
Пример 1. Найдите предел: 𝑙𝑖𝑚1 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 (4𝑥 2 −1) .
𝑥→

2

0

Решение. Это – неопределённость типа 0 . Аргумент арксинуса (1-2x), а также
аргумент арктангенса (4x2-1) стремятся к нулю, поэтому знаки арксинуса и арктангенса
можно отбросить:
1 − 2𝑥
1 − 2𝑥
−1
−1
1
𝑙𝑖𝑚
=
𝑙𝑖𝑚
=
𝑙𝑖𝑚
=
=
−
= −0,5.
2
1
1
1
1+1
2
𝑥→ 4𝑥 − 1
𝑥→ (2𝑥 − 1)(2𝑥 + 1)
𝑥→ 2𝑥 + 1
2

2

2

2

5

Пример 2. Найдите предел: 𝑙𝑖𝑚 𝑥 (𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝑥−1 − 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑡𝑔 𝑥+3) .
𝑥→∞

Решение. Это – неопределённость типа ∞ ∙ 0. Аргумент арккосинуса
5

2
𝑥−1

, а также

аргумент арккотангенса 𝑥+3 стремятся к нулю, поэтому можно применить соответствующие
эквивалентные формы:
2
5
2
5
𝑙𝑖𝑚 𝑥 [(𝜋 − 𝑥−1) − (𝜋 − 𝑥+3)] = 𝑙𝑖𝑚 𝑥(𝜋 − 𝑥−1 − 𝜋 + 𝑥+3) =
𝑥→∞
𝑥→∞
5
2
5𝑥 − 5 − 2𝑥 − 6
= 𝑙𝑖𝑚 𝑥 (
−
) = 𝑙𝑖𝑚 𝑥 [
]=
𝑥→∞
𝑥→∞
(𝑥 + 3)(𝑥 − 1)
𝑥+3 𝑥−1
3𝑥 − 11
3𝑥 2 − 11𝑥
= 𝑙𝑖𝑚 𝑥 ( 2
) = 𝑙𝑖𝑚 2
= 3.
𝑥→∞
𝑥→∞ 𝑥 + 2𝑥 − 3
𝑥 + 2𝑥 − 3
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ВЫВОД ФОРМУЛЫ РАДИУСА ВПИСАННОЙ В РАВНОБЕДРЕННЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК ОКРУЖНОСТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ
ТРЕУГОЛЬНИКА
Шарифли Муталим Рамис оглу
доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет
Известно, что в любой треугольник всегда можно вписать окружность, и радиус такой
𝑆
вписанной окружности обычно определяется из формулы 𝑟 = 𝑝 , где S – площадь
треугольника, p – его полупериметр. Если принять, что a - основание равнобедренного
треугольника, b - его боковая сторона, h - высота, опущенная на основание, то
𝑎2 1
1
𝑎 √𝑏 2 − 4
𝑎
∙
ℎ
𝑎√4𝑏 2 − 𝑎2 1
𝑎
∙
ℎ
2𝑏 − 𝑎
2
2
𝑟=
=
=
=
= 𝑎√
.
1
𝑎 + 2𝑏
𝑎 + 2𝑏
2𝑏 + 𝑎
2
2𝑏 + 𝑎
(𝑎
+
2𝑏)
2
Эту же формулу можно получить и без использования площади равнобедренного
треугольника. Для этого рассмотрим следующий чертёж:

Понятно, что стороны равнобедренного треугольника являются касательными к
вписанной окружности, и радиусы этой окружности, проведённые к точкам касания,
перпендикулярны к сторонам треугольника. Также известно, что отрезки касательных,
проведённых из одной и той же исходной точки вне окружности к точкам касания, равны
𝑎
между собой, поэтому 𝐸𝐶 = 2. Центр вписанной в равнобедренный треугольник окружности
находится на оси симметрии этого треугольника. Рассмотрим прямоугольный треугольник
OBE, в котором
𝑎 2

𝑎

BE=BC-EC=b-2 ; BO=BF-OF=h-r. По теореме Пифагора имеем: (ℎ − 𝑟)2 = 𝑟 2 + (𝑏 − 2) =>
=> ℎ2 − 2ℎ𝑟 + 𝑟 2 = 𝑟 2 + 𝑏 2 − 𝑎𝑏 +
=> 𝑎𝑏 −

𝑎2
2

= 2ℎ𝑟 => 𝑟 =

2𝑎𝑏−𝑎2
4ℎ

𝑎2
4

=

Итак, получаем ту же самую формулу:

=> (𝑏 2 −
𝑎(2𝑏−𝑎)
𝑎2
4√𝑏 2 −
4

𝑎2

) − 2ℎ𝑟 = 𝑏 2 − 𝑎𝑏 +
4

𝑎

2𝑏−𝑎

= 2 ∙ √4𝑏2

−𝑎2

𝑎

𝑎2
4

=>

(2𝑏−𝑎)2

= 2 ∙ √(2𝑏−𝑎)(2𝑏+𝑎).
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𝑎

2𝑏−𝑎

, где

𝑟 = 2 √2𝑏+𝑎

a - основание равнобедренного треугольника, b - его боковая сторона.
Вывод этой формулы без использования площади равнобедренного треугольника в
широкой математической литературе не встречается.
Пример. Найдите радиус окружности, вписанной в равнобедренный треугольник с
основанием 24 и боковой стороной 15.
Решение. r =

24
2

2∙15−24

6

1

1

∙ √2∙15+24 = 12 ∙ √54 = 12 ∙ √9 = 12 ∙ 3 = 4.
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ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Якімець Ілона
Рудавська Аліна
Науковий керівник: к. е. н., доцент Дребот Н.П.
Університет банківської справи
Бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів,
побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративнотериторіального устроїв і врегульована нормами права [1].
В Україні бюджетна система знаходиться на етапі модернізації та потребує
реформування і проведення децентралізації ресурсів. Важливим показником розвитку
бюджетної системи є підвищення ролі місцевих бюджетів, а саме: зростання їх доходів та
оптимізація видатків на вирішення соціальних проблем та покращення добробуту населення.
Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, що мобілізуються й витрачаються
на відповідній території. Відповідно до Бюджетного Кодексу України всі місцеві бюджети є
самостійними правом місцевих органів влади визначати напрями використання бюджетних
коштів відповідно до законодавства України, правом відповідних місцевих рад самостійно і
незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети [2].
У формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування бере участь держава та
фінансово підтримує його. Фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи
місцевих бюджетів.
Доходи місцевих бюджетів формуються з різних джерел, причому порядок їхнього
формування залежно від джерела регулюється різними законодавчими актами. Суть
формування цих різних джерел одна: податкові чи неподаткові надходження від підприємств
усіх форм власності та від населення, які об’єднуються у фінансові ресурси та
зосереджуються в місцевому бюджеті.
Відповідно до ст.9 Бюджетного кодексу України, доходи бюджету класифікуються за
відповідними розділами (табл.1) [2].
Таблиця 1
Класифікація доходів бюджету [2]
№
Назва
Характеристика
з/п
1.
Податкові
Встановлені
законами
України
про
оподаткування
надходження
загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори.
2.
Неподаткові
Визнаються:
надходження
- Доходи від власності та підприємницької діяльності;
- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності;
- інші неподаткові надходження.
3. Доходи від операцій з Доходи бюджету, що мобілізуються неподатковим методом.
капіталом
Вони включають три групи надходжень:
- надходження від продажу основного капіталу;
- надходження від реалізації державних запасів товарів;
- надходження від продажу землі і нематеріальних активів.
4.
Трансферти
Кошти, одержані від інших органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних
організацій на безоплатній та безповоротній основі.
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Видатки є причиною утворення доходів. Видатки місцевих бюджетів відображають ті
самі соціально-економічні відносини, що й видатки Державного бюджету, але на місцевому
рівні й з урахуванням регіональних особливостей.
Видатки усіх бюджетів поділяються на:

Поточні видатки, які спрямовуються на фінансування виконання власних і
делегованих повноважень;

Видатки розвитку спрямовуються на фінансування інвестиційної, інноваційної
та іншої діяльності для розширеного відтворення.
При формуванні видатків місцевих бюджетів існує ряд суперечностей. Однією з
головних є невідповідність між повноваженнями на здійснення видатків, закріпленими
законодавчими актами за відповідними бюджетами, та бюджетними ресурсами,
закріпленими для їх виконання. Для визначення обсягу видатків застосовується норматив
бюджетної забезпеченості. Цей норматив використовується для визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів.
За даними Держказначейства та Міністерства фінансів України складено інформацію
щодо виконання доходів та видатків місцевих бюджетів за 2018 - 2020 рр. (таб.2) [3,4].
Таблиця 2
Виконання доходів та видатків місцевих бюджетів [3,4]
Роки
2018
2019
2020
Виконання доходів місцевих
бюджетів
Надійшло до загального фонду
місцевих бюджетів, млн. грн.
233 930,3
275 016,4
289 986
Обсяг надходжень ПДФО, млн.
138 064,4
165 430,9
177 768,5
грн.
Надходження плати за землю,
27 319,1
32 835
31 447,8
млн. грн.
Фактичні надходження єдиного
29 487,7
35 192
37 954,3
податку, млн. грн.
Виконання місцевих бюджетів
за видатками
З урахуванням трансфертів, що
передаються до державного
570 577,39
566 248,53
478 108,74
бюджету, млн. грн.

загальний фонд

спеціальний фонд
Без урахування міжбюджетних
трансфертів, млн. грн.

450 987,84
119 590,55

442 583,31
123 664,22

357 728,69
120 379,05

563 271,47

557 523,38

467 450,91




444 401,98
118 869,49

434 475,97
123 048,41

347 504,93
119 945,93

загальний фонд
спеціальний фонд

Протягом 2019 та 2020 років спостерігається зменшення обсягу виконання місцевих
бюджетів за видатками. Обсяг виконання з урахуванням бюджетних трансфертів скоротився
лише на 1% у 2019 році порівняно із 2018, в той час у наступному аналогічному періоді
зменшення склало вже 16%, що дорівнює понад 88 млрд. грн.. Таке значне зменшення було
викликане саме скороченням обсягу видатків загального фонду, розмір видатків
спеціального фонду не був таким значним протягом проаналізованих періодів.
Незважаючи на зменшення обсягів виконання видатків, обсяги виконання доходів
протягом 2019 та 2020 років постійно зростав по всіх категоріях. Так, до прикладу, у 2019
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році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло на 18% більше коштів ніж у 2018 та у
2020 на 5% у порівнянні із 2019, що у грошовому обсязі рівне зростанню на 41 млрд. грн. та
15 млрд. грн. відповідно.
Отже, доходи та видатки місцевих бюджетів відіграють важливу роль у формуванні
бюджетної системи України. Місцеві бюджети є важливою ланкою бюджетної системи
України, саме вони забезпечують органи державної влади та органи місцевого
самоврядування грошовими коштами, які необхідні для виконання ними своїх функцій.
Список літератури:
1. Бюджетна система України - [Електронний ресурс] /
https://ips.ligazakon.net/document/TM039423
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Ярчак А.А.
Магістрант
Подільський державний аграрно-технічний університет
Думанський О.В.
канд. техн. наук., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
Михайлова Л.М.
канд. техн. наук., професор
Подільський державний аграрно-технічний університет
Розподільні електричні мережі (РЕМ) виконують функцію розподілу електроенергії
від підстанцій до центрів живлення промислових, міських і сільських електроспоживачів.
Центрами живлення РЕМ є підстанції з вторинною напругою 6-110, в деяких випадках і 220
кВ, а також шини генераторної напруги електростанцій. Призначення розподільчих мереж доставка електроенергії з номінальним напругою 0,38-10 кВ безпосередньо споживачам,
розподіл електроенергії 6-110 / 0,38-35 кВ між підстанціями району електроспоживання; збір
потужності, виробленої невеликими станціями (теплофікаційними і гідравлічними),
потужності яких становлять десятки, іноді сотні мегават.
В сучасних умовах безперервне зростання виробничих потужностей призводить до
постійного збільшення номінальної напруги розподільних мереж. Тому не можна не
відзначити умовність поділу системи передачі і розподілу електроенергії на
системоутворюючі, протяжні мережі і системи розподілу електроенергії по їх номінальній
напрузі.
Багато в чому режимна специфіка розподільних мереж визначається їх конфігурацією.
Конфігурація схеми мережі залежить від взаємного розташування центрів споживання,
прийомних підстанцій і від вимог забезпечення надійності електропостачання.
Розподільчі мережі можуть виконуватися роз'єднаними і замкнутими. Перевагами
розімкнутих мереж є проста конфігурація схеми, відносно низька вартість, мінімальні
витрати провідникового металу і обладнання, можливість приєднання підстанцій по
найпростішим схемами. Перевагами замкнутих схем є незалежність розприділення від
потоків мережі високої напруги, відсутність впливу струмів коротких замикань в прилеглих
мережах, висока надійність електропостачання. Замкнуті мережі дорожчі радіальномагістральних, і їх використання вигідно тільки при великій вартості перерв
електропостачання, наприклад, в системах електропостачання великих міст. Розрахунок,
аналіз режимів, захист і автоматика замкнутих мереж, управління ними - завдання більш
складні, ніж для розімкнутих мереж.
Режим роботи розімкнутих мереж істотно відрізняється від режимів роботи замкнутих
мереж. Головними його особливостями є сильна залежність від режимів роботи споживачів
енергії, які отримують живлення від цієї мережі, і слабка залежність від інших мереж.
Велика частина розподільчих мереж 110 кВ і практично всі мережі 35 кВ і нижче
розімкнуті. Тільки в окремих випадках, наприклад в міських електричних мережах, ці мережі
споруджуються як замкнуті, а експлуатуються як розімкнуті. У порівнянні з замкнутими
основними мережами енергосистем для розімкнутих розподільних мереж характерні
набагато більше загальне число елементів, менша повнота і достовірність інформації про
режими роботи, менша чисельність персоналу, пов'язаного з розрахунками режимів, і менші
можливості використання ЕОМ внаслідок невизначеності вихідної інформації. Головна
особливість розподільних мереж - їх масовість і розгалуженість. Кількість трансформаторних
пунктів, ділянок мереж сягає в межах мережевого підприємства кілька сотень.
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РЕМ є найпроблемнішим і витратним елементом, що впливає не тільки на відпускні
тарифи, а й на ефективність економіки. На частку розподільчих мереж припадає близько
половини основних фондів електроенергетичного сектора, і в цих мережах втрачається
велика частина електроенергії. Однак на тлі більш масштабних завдань будівництва роль
розподільних мереж часто недооцінюється, що небезпечно і може мати вельми важкі
наслідки, як економічні, так і соціальні.
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