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Physical and mathematical sciences
THE IMPACT OF SILICON MASS ON THE RADIOLYSIS PROCESS OCCURRING
UNDER THE INFLUENCE OF γ- QUANTA ON NANO-Si/H2O SUSPENSION SYSTEM
Bashirova Sevinj M.
MDİ NASA İnstitute of Space Research of Natural Resources
S.S. Axundov 1, Baku, Azerbaijan
The amount, formation rate, and radiation-chemical yield of molecular hydrogen, obtained
from water radiolysis process within the system under the influence of γ-quanta (60Co, P=22
rad/sec, T=300K), have been defined by maintaining the water volume constant (V=6 ml) and by
changing the silica mass (mSi=0.0 (pure water), 0.0025, 0.005, 0.01, 0.015 0.02, 0.03, 0.04, 0.06,
0.12 g) in nano-Si/H2O system with d=50 nm particle size. Silicon (made by “Skysping
Nanomaterials. Inc” USA) with the particle size of d=50 nm, the purity of 99.9% was taken as a
research object. The silicon was initially thermal (T=523K) processed in the air within t=72 hours,
then the required mass was defined and added to the thermal processed (T=773K) ampoule (V=19
ml), which is purified in a specific mode. The silicon was cooled after a 4-hour thermal treatment
(T=673K) in the ampoule under the vacuum (P=10-3 mm c.st.) condition and then sealed adding
V=6 ml bi-distillate water, which is purified from air under special conditions.
Formation rate and radiation-chemical yield of molecular hydrogen have been defined in
two ways from the kinetic parts of the graphs obtained from the investigated systems: 1) according
to the overall system; 2) according to nano-Si. The formation rate of molecular hydrogen according
to the general system:
𝑁(𝐻 )
𝑤𝑎𝑙𝑙 (𝐻2 ) = 𝑚 2𝑡 (1)
𝑎𝑙𝑙

On the basis of the above-mentioned expression, it has been calculated that
moverall=mwater+mSi is the mass of the overall system, mwater- of water, mSi- of nanosilicon
added into the water. The radiation-chemical yield of molecular hydrogen in the overall system has
been calculated according to the speed for the overall system. The change in the amount of
molecular hydrogen by the addition of nano-Si:
∆𝑁 = 𝑁(𝐻2 ) − 𝑁0 (𝐻2 ) (2)
From the expression, it can be defined that here, N(H2) - is the amount of molecular
hydrogen obtained from the water radiolysis in the nano-Si/H2O system and N0(H2) - that in pure
water. The formation rate of molecular hydrogen according to Nano-Si
∆𝑁
𝑤𝑆𝑖 (𝐻2 ) = 𝑚 𝑡
(3)
𝑆𝑖

It has been defined by the above-mentioned expression that here t is the irradiation period in
the kinetic part. The radiation-chemical yield of the molecular hydrogen according to nano-Si was
calculated based on the rate determined by the expression (3). The values for both cases are shown
in the table

Table
Mass (mSi) dependence of formation rates (w(H2)) and radiation-chemical yields (G(H2)) of
molecular hydrogen obtained from radiation-heterogeneous (P=22rad/sec, T=300K) transformation
of water in the systems formed by the addition of 6 ml pure water and nano-Si with the particle size
of d=50nm suspended in the same amount of water through vibrator during the irradiation.
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Based on the research, the following conclusions can be reached:

It has been established that the amount, formation rate, radiation-chemical yield of
molecular hydrogen defined according to the overall system obtained from the radiationheterogeneous transformation of water in the nano-Si/H2O system with d=50 nm particle size by the
influence of γ-quanta (60Co, P=22 rad/sec, T=300K), increase directly proportional to the silicon
mass added to the water at mSi≤0,02 g but there is a decrease in the inclination angle at mSi> 0,02 g.

The radiation-chemical yield of molecular hydrogen in this system was G(H2) = 10,9
molecule/100 eV, which is significantly higher than that of pure water (G0(H2) = 0,45 molecule/100
eV).

The formation rate and radiation-chemical yield of the molecular hydrogen defined
according to nano-silica do not change at mSi≤0,02 g, while there is a decrease at mSi>0,02 g. The
maximum radiation-chemical yield of molecular hydrogen determined by nano-silicon was 1788
molecule/100 eV.
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Historical sciences
CHRISTIAN MISSIONARY IN THE EVOLUTION OF KOTGARH 1843-1932: A SOCIOECONOMIC ANALYSIS
Bhardwaj Vikram
(M.Phil, MA.)
Himachal Pradesh University, Shimla
Abstract:
The intervention of the Christian Missionaries in Indian socio-economic evolution during
the colonial period was due to the European influence, which simultaneously operated in economic,
religious and political spheres. In the starting, the trade and commerce which the Europeans carried
on, had no direct bearing on the social life of the people but with the growth of their political
domination, the economic impact proved disastrous both for social as well as economic spheres.
Indian traditional economic fell to pieces and with it its socio-economic structure also crashed. This
worse socio-economic scenario affected the psyche of the masses, which gave a fertile ground for
the Christian Missionaries for their activities. The religious activities to the European missionaries
brought Christianity to a direct confrontation with Hinduism. Through their political and religious
activities the Europeans came very close to the Indian ways of life, or more precisely, they broke
through the seclusion of the Indian society for the purpose of preaching their own way of life. In
this process of interaction, they understood India and India too understood them a cultural synthesis
took place. The history of the Church Missionary activities in Northern India can be divided into
two broad periods, namely per and post-1813. In the area of study, Kotgarh the missionary activity
started after 1843and led to its socio economic evolution which later on became an example of
progress and prosperity for other areas too.
Key Words: (Christian Missionaries, cultural synthesis, socio economic evolution)

The intervention of the Christian Missionaries in Indian socio-economic evolution during
the colonial period was due to the European influence which operated in three different spheres
simultaneously - economic, religious and political. In the starting, the trade and commerce which
the Europeans carried on, had no direct bearing on the social life of the people but with the growth
of their political domination, the economic impact proved disastrous both for social as well as
economic spheres. Indian traditional economic fell to pieces and with it its socio-economic structure
also crashed. Even William Bentinck wrote in 1834, “The misery hardly finds a parallel in history
of commerce. [1]” Bipan Chandra has also elaborated this, “as a result of British rule, India was
transferred by the end of 19th century into a classical colony….…. Indian economy and social
development were completely subordinated to British economy and social development.” This
worse socio-economic scenario affected the psyche of the masses, which gave a fertile ground for
the Christian Missionaries for their activities.
The religious activities to the European missionaries brought Christianity to a direct
confrontation with Hinduism. Earlier the Portuguese and the Dutch had combined religious and
political activities, the French only paid attention to the politics. The English company in the early
days thought of preaching Christianity, but when they became rulers, they abandoned their
Christian zeal in order to avoid rousing popular antipathy against their rule. But the Christian
Missionaries in their private capacity took up the work with full zeal. For a time, company did not
view missionary activities with favour and tried to discourage them, but that did not stop the
missionary work. Slowly and slowly their influence spread and later on the company and the British
Government supported it fully [2].
Through their political and religious activities the Europeans came very close to the Indian
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ways of life, or more precisely, they broke through the seclusion of the Indian society for the
purpose of preaching their own way of life. In this process of interaction, they understood India and
India too understood them (the west.) The impact was not merely an imposition, but it was in the
nature of an accommodation.
The history of the Church Missionary activities in Northern India can be divided into two
broad periods, namely per-1813 and post-1813, as 1813 was the year when the Charter Renewal Act
[3] made provision for the Missionary activity and the spread of Christianity in India. But in the
area of study Kotgarh the missionary activity only started after 1843 before which it was only a
military base (1815 to 1843) having some economic and political importance to the company.
KOTGARH HISTORICAL BACKGROUND
Kotgarh (31° 19′ 0″ North, 77° 29′ 0″ East [4]) is a famous enchanting ancient village on
northern spur of the Hattu range [5] on the left bank of river Satluj, where Missionary intervention
started very early [6]. The valley is a ‘U shaped valley’ which adds to the exceptional beauty of the
area. It offers a beautiful panoramic view the snow clad Greater Himalayas. About 1800 meters
down flows the turbulent Satluj fed by the melting glaciers of the Greater Himalayas. Its snaky and
glistening appearance adds enormous beauty to the view of the valley area. On the right bank of this
river, northward and westward are the old states of Kullu [7], Suket [8], and Mandi [9]. The
culturally rich Kotgarh valley is also the apple heartland of Himachal. Rudyard Kipling had called it
the “Mistress of the Northern Hills” [10] and mentioned it in one of his short story ‘Lispeth [11]’.
The Kotgarh ilaqa is situated in district Shimla of Himachal Pradesh, It is at a distance of 22
miles north-east as crow flies, but by road 50 miles from Shimla city on the Old Hindustan-Tibet
road [12] and 6,500 feet above the sea level. Kotgarh is also known as Kotguru or Gurukot which
was originally called Sandoch [13]. It was the part of a small principality of Kotkhai [14] which was
one of the, Shimla Hill State [15], but owing to its outlying position it was entirely separated from
the remaining possessions of that state.[16] The history of Kotgarh pargana for many generations
was the history of continuous petty warfare. It was the region which was continuously attacked and
exploited badly by the ruler of Bushahr, Kumarsain and Kullu from eastern, western and northern
sides for decades, resulting lawlessness and mass poverty in this pargana [17]. Even Gurkhas seized
the pargana for some time in the first decade of 19th century [18].
KOTGARH AFTER 1815: FIRST STAGE OF EVOLUTION
Prior to the Gurkha invasion [19] the history of the hill states for many generations appears
to have been one of continuous petty warfare among them. These States had no influence on the
history of northern India as a whole, they were neither economically and politically viable to be
captured, but Gurkhas had interest in this territory as they had an ambitious military programme of
bringing the entire western Himalayas under their sway [20]. This led to the clash of interest
between the Gurhkas and the British which further led the Anglo-Nepalese war in 1814-1816.
When the war was declared between the British Government and the Gurkhas in 1814, most of the
Hill States assisted the British forces, to the best of their ability, in driving the Gurkhas from Shimla
Hills. British Government also required the active cooperation of the Hill Chiefs to make their
campaign successful. The year 1815, is a watershed in the history of Shimla Hill States, because in
this year, the British established their control over the region and opened a new chapter in the
relationship between the Shimla Hill States and the British Government. After winning the war the
British adopted a liberal attitude and restored the petty hill kingdoms to their legitimate rulers [21],
except retaining small tracts, detached plots situated on the hills for establishing the Military
cantonments in these regions [22]. These isolated patches scattered at considerable intervals among
the hill states were formed into Simla District [23] and were put under the direct administration of
the British Government. After the process of restoration and reorganization, Sanads [24] were
issued individually to each ruler, but the conditions laid down were almost similar. Non compliance
of the provisions was to be considered a violation of the agreement and the chiefs were to be
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disposed and states annexed to the British Empire [25]. This made the British Government the
paramount power in relation to these states and it exercised paramountancy over the hill states from
1815 till independence in 1947. The British Government also exercised its right to interfere in the
internal administration of these states; whenever it felt it necessary do so.
Pargana of Sadoch/Kotgarh was also among the British territorial acquisitions within the
hills which belonged to the small principality of Kotkhai. British troops continued to stay there until
1843, when the detachment was finally withdrawn. [26]. The retention of Sadoch was due to the
fact that it contained some good military posts including the fort of Hattu, Shilajan and Baghee.[27]
This led to the socio-economic and religious evolution of this area and slowly and slowly its
importance in Northern India also grew. The chief importance of Kotgarh was that, it holds an
advanced post towards the Punjab and Tartary.[28] Archdeacon Pratt wrote on 8 Aug.1849.
“Kotgarh has risen much in importance since the Punjab has been to British territory. Its value will
be great as a centre from which other stations in the plains may be commenced.” [29] The first
Cantonment was established in Kotgarh in 1825 with Major Boileau as army commander and
Garton as civil administrator. Over the years Kotgarh became a trading centre [30] as well, probably
the farthest in the north. During this period there was peace for a long time, proper administration
system was set up, and overall the economy started growing, which led to first socio-economic
change in this area.
CHRISTIAN MISSIONARIES AND MISSION STATION OF KOTGARH: SECOND
STAGE OF EVOLUTION:
The second stage of evolution of Kotgarh started when the cantonment was withdrawn by
the British and the buildings and property were handed over to missionaries [31]. It was here that
the Kotgarh Mission, the oldest mission of the Church Missionary Society in Punjab was
established in 1843 by Rev. J.D. Prochnow and A. Rudolph. Later on the Missionary Church
Society (CMS) [32], London and other societies from the West established Mission stations and
constructed Churches in various parts of Simla [33], Punjab Hill states and in the North-Western
Himalayan region. This step led to the socio-religious change in these areas. Before even the
missionaries had started their activities The Gorton Mission School was founded in 1842 at Kotgarh
by the British authorities and by 1847 under the able guidance of a resident European teacher Mr.
Voss the number of boys increased to 21 and in the girls school the strength rose to 19 girls. This
interest of the locals toward the western education and Christianity led to the growth of these
schools which had far reaching affects on the populace.
For the next more than sixty years several Missionaries came and did their best in spreading
the education and the Gospel. People from far places come to this mission station for learning and
for trade [34] Rev. J.D. Prochnow has reported that “there were many visitors here in our solitude
during this session among them His Royal Highness Prince Walderman of Prussia, coming from the
border of Tibet, spent a Saturday and Lord’s day here, say the school and attended divine service.
[35]” During the winters of 1864-65, 11 youth from upper reaches of Kinnaur were lodged and
boarded to read the Bible, which they took with them on their return to their home. [36] In many of
the villages scattered over the surrounding hills and valleys Christian school were established.
These schools were Dalan 1865, Bhutti 1865 Shawat, Pamlali 1866, Shatla & Baraga [37] in 1873.
St Mary’s Church was built in Kotgarh in 1873 which proves that by this time missionary activities
were on full swing and was supported up the masses of this area too. The conversion was very few
and the process was slow. The first conversion took place in 1848 when Rev. Wilkinson baptized
two school girls of 12 and 16 years. [38]
By 1890 Kotgarh Mission Station was put under Rev. H.F. Beutal at that time it had a fully
functional school where orphans were also provided shelter and trained by the mission. With the
assistance of few local helpers’ mission work was carried in different ways, not only through school
but also by the direct preaching of the Gospel to the people. [39] Extension tours were occasionally
undertaken into the neighbouring territories of Bushahr, Jubbal, Keonthal, Kumarsain, Suket,
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,Mandi and Kullu. Though on the whole there were not many converts the Baptist register shows
184 names of which 60 were adults. [40] Under Rev. H.F. Beutal and Mrs Beutal a new life was
enforced into the mission due to their service, dedication and missionary work. Rev. H.F. Beutal
mentioned that “a considerable degree of scarcity prevailed during the famine period in1897 at
Kotgarh and the hill district in general. [41]” He opened relief work and employeed for a time,
from 50 to 80 people in recovering waste land. He also planted about a thousand fruit trees.
According to the church record, Rev. H.F. Beutal carried on the work of Pastor, preacher, teacher,
doctor, judge, builder, farmer, gardener, accountant and correspondent etc. [42] It was under him
that a flourishing orchard came up at Kotgarh and the sale of apples helped the missionary
activities.
The medical mission was started in May 1903 in Kotgarh by the Church Mission Society
and for this Dr. A. Jukes was appointed here, and he provide a great service to the masses as few
months later cholera [43] broke out and this newly established medical mission provided full help to
the locals.
The paucity of missionary labour not only prevented the community from making much
progress, it in fact hindered and ever nullified the success which had been actually obtained.
KOTGARH AND SAMUEL EVANS STOKES: THIRD STAGE OF EVOLUTION:
One Missionaries who not only made immense contribution to the spread of Christianity but
also made an impact on the socio-economic life of the region initiated the third stage of evolution in
this area, he was Samuel Evans Stokes [44] (1882-1946), an American Missionary who later came
to be known as Satyanand Stokes, arrived in India from Philadelphia (U.S.A.) on 9th Jan. 1904, at
the age of twenty one year’s only. He started his work as a missionary and social worker, but later
on took a different path, totally different from other missionaries. He fought relentlessly against
impressed labour ‘Begar’ (forcible labour), joined the Indian National Congress and participated in
our freedom struggle. He was elected a member of the All India Congress Committee, member of
the Punjab Provincial Congress Committee and represented Punjab in the all India Congress
Committee. He was arrested on 3 December 1921, charged of sedition and promoting hatred against
the British government and finally sent to six months of imprisonment. Mahatma Gandhi was
touched and moved by Mr. Stokes imprisonment. In one his articles Mahatma Gandhi praised the
efforts of Mr. Stokes and said that Mr. Stokes was the first American to go to jail for India’s
freedom struggle. When Gandhi went to England in 1931 to take part in discussions with British
officials, he was asked how an Englishman going to India could serve India. The Mahatma pointed
to Andrews and Stokes as examples to emulate. Any Englishman contemplating such a course
should first see Andrews and then go to the subcontinent intent on learning and not teaching. Let
him "efface himself and merge himself with the Indians as, for instance, Mr. Stokes has done in the
Simla Hills," he stated. [45] Stokes merged himself into Indian society about as completely as any
Westerner could, eventually converting to Hinduism [46]. He was a close friend of C.F. Andrews
and of Richard B. Gregg, Gandhi ji often referred to Mr. Stokes as an exemplary missionary. In
Indian history we find very few people who were not Indians by birth but contributed a lot to this
nation and Samuel Evans Stokes was one of them [47]. Mahatma Gandhi who wrote in Young
India: “No Indian is giving such battle to the Government as Mr Stokes. He has veritably become
the guide, philosopher and friend of the hill men.”
It was in 1904 that Samuel Evans Stokes first visited Kotgarh and was moved as much by
the extreme poverty of the villagers and the bleakness of their lives as by the scenic beauty of the
region. At that time Evangelical work was at its peak in Kotgarh where almost all the converts came
from the higher caste in the area and the mission workers were living a life of bounty and had
forgotten the real aim of the mission. Samuel Evans Stokes stayed here for some time then left
with Sadhu Sardar Singh [48] on a tour to Kishtwar in J&K. Samuel Evans Stokes wandered for
nearly seven years in different parts of India but was repeatedly drawn to the beautiful valley of
Kotgarh. He eventually decided to make India his home and purchased the property of Mr. Batesat
at Baro Bag [49]. He built a house there and called it Harmony hall, in the name of his ancestral
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home in Pennsylvania, USA. Stokes married Agnes Benjamin (Priya Devi) a local girl in 1912. He
lived among the people of Kotgarh as one of them, occupied their life style, custom and traditions
as his own and shared equally in their joys and sorrow.
Stokes’ efforts to try and improve the lot of the people among whom he lived had led to
various experiments with crops that he felt could grow in the area and which had a good market.
The rugged topography, narrow terraced fields that depended on the elements for irrigation and less
than fertile soil did not make it the best place for farming. He had tried tea bushes but these did not
take too well here. The biggest contribution of Stokes was apple revolution which stated from
Kotgarh. He brought delicious varieties of apple almost at the same time they were being
introduced in the US in 1919. He planted a number of verities- Winter Banana, Jonard, Summer
Queen and Golden Delicious etc. [50] Stokes began the scientific and commercial cultivation of the
fruits especially apple – an endeavour which has today revolutionized the entire economy of
Himachal Pradesh and earned for it the title of the Apple state of India. This revolution has not only
changed the socio-economic position of these areas but also has transformed the entire economy of
the hill states of India, Bhutan and Nepal.
Mr. Stokes was not only a social worker but also a great educationalist. He was of the firm
opinion that without education a nation cannot progress. He opened a school in 1923 in his estate
and encouraged the unlettered farmers of Kotgarh to send their children to this school. He laid great
emphasis on the education of girls. Mr. Stokes who had planted the first Red Delicious apples in
1916 encouraged the students of his school to learn the cultivation of apples. Every senior student
was required to take part in practical horticulture demonstrations, which gave birth to the first
generation of apple grower, able and true horticulturists of Kotgarh. The Kotgarh apple is still a
benchmark of quality.
Stokes later decided to renounce Christianity and converted to Hinduism on Sunday 4
September 1932 and came to be known as Satyanand Stokes. He also converted his wife Agnes
Benjamin and gave her a name Priya Devi. His childrens who were baptized Christians were also
converted to Hinduism. This brought the missionary activity in this region to an abrupt halt, but by
this time the missionaries had contributed what they can. They have reformed the socio- economic
and the religious spears all together and at last have shown the way to the masses to go their own
religion.
Conclusion:
Christian missionaries have played an important role in the evolution of Kotgarh, which was
a neglected part of one of the Simla Hill state, where poverty was at its worse, people had to live
under the constant threat of war from all sides, as this place was bone of contention for three
neighboring states and there was no administration system of any kind. British Government,
Christian Missionaries and at last Samual Evans Stokes, “Satyanand Stokes” did their best in the
evolution of this area which later on also became an example for other areas too.
References:
1. Sen, S.N., History of the Freedom Movement in India (1857-1947), Wiley Eastern Ltd
(1994) p.4
2. Charter Act of 1813.
3. The East India Company Act 1813, also known as the Charter Act of 1813 had a
provisions regarding the Missionary activity which was as- “Christian missionaries were allowed to
come to British India and preach their religion”.
4. http://www.kotgarh.in
5. Hatu (10673feet) was also known as Wartoo, is one of the lofty stations on the old
Hindustan- Tibet Road which was selected by Captain Hodgson & Lieutenant Herbert for
prosecuting their great Trigonometrical operations, in order to determine the heights of the snowy
peaks of the Himalayan Chain. It was also famous for the Gurkha Fort which British acquired after
Anglo-Nepalese War 1815-16. Lloyd William & Alexander Gerard, A Narrative of the journey

11

from Caunpoor to the Boorendo Pass in the Himalaya Mountain 1821-22, National Archive of
India (Archives in India historical reprint), 2010, Asian Educational Services, India, New Delhi, pp.
160-63.
6. It was in 1843 when Kotgarh Mission the oldest Mission of Church Missionary society in
the Punjab was established here.
7. Hutchinson,J. History of Punjab Hill States, Vol-II, Department of Language and Culture,
Himachal Pradesh, 2000, pp.413-473.
8. Ibid, Vol-I, pp.340-372, also see, Gazetteer of the Suket State 1927, Indus Publishing
Company, New Delhi. 1997.
9. Hutchinson,J. op.cit, pp.373-412, also see Mark Brentnall, op.cit, Pp.79-93
10.
http://ebookbrowsee.net/rudyard-kipling-plain-tales-from-the-hills-pdf-d41823110,
Kipling. Rudyard, Plain Tales From The Hills, PDF created by pdfbooks.co.za, p. 3
11. Ibid. Pp 2-6.
12. Minhas, Poonam, Traditional Trade And Trading Centers In Himachal Pradesh, Indus
Publishing Company, New Delhi,1997, pp.82-84, See also. Gazetteer of the Shimla Hill States
1904, Indus Publishing Company, New Delhi, 1997, p.1.
13. Verma. V, Simla Hill states in the 19th Century, B.R. Publishing Corporation, New
Delhi,2008, pp.61-62.
14. Brentnall, Mark. The Princely and Noble Families of the Former Indian Empire Vol- I,
by, Indus Publishing Company, New Delhi. 2004. Pp.327-332, also see, Gazetteer of the Shimla
Hill States 1904, op.cit, p.1.
15. The Shimla Hill States, were a collection of small and tiny States surrounding Simla, and
extending between 30° 46′ and 32° 05′ North and 72° 28′ and 79°14′ East. 28 in numbers they
occupied an areas of about 4800 sq. miles.
16. The Kotkhai ilaqa is entirely surrounded by Hill States, and is cut off from the tract
Kotguru by 10 miles (as the crow flies) of hills. Gazetteer of the Shimla Hill States 1904, op.cit, p.1.
17. Ibid. Pp.12-13.
18. Ahluwalia, M.S. History Of Himachal Pradesh, Intellectual Publishing House, New
Delhi,1983, pp 155-158
19. Ibid, p. 154, “In 1805, the Gurkhas got another opportunity for expansion between the
Satluj and Yamuna……by 1812 they captured Bushar, and the conquest of the country between
Yamuna and Satluj was complete.
20. Ibid, p.154.
21. C.U. Aitchison, A collection of Treaties, Engagements and Sanads, Relating to India and
Neighbouring Countries, Vol IX, Calcutta 1892, p.70.
22. Military cantonments were needed for consolidating their own position in the hills. The
territories retained were Bharoli (which consisted of Subathu, Siwah and Bharoli) Malawn, Sadoch
(now known as Kotgarh) and nine parganas of Keonthal .
23. The portion of Shimla Hill States under British administration was about 90 sq. miles.
Gazetteer of the Shimla Hill States 1904, op.cit.
24. C.U. Aitchison, op.cit, p. 70, also see, G.R. Negi, op.cit, pp. 71-107 “In the process of
restoring as well as in establishing closer but well defined ties between the British Government and
the Shimla Hill States these sanads had an important place, as they defined the boundaries of
various states of Shimla Hills”
25. Ibid, pp. 71-107.
26. Punjab District Gazetteers. Vol V III-A, Shimla District 1904, pp. 18. Also see G.R.
Negi, op.cit p. 80.
27. Ibid, p.108. Also see G.R. Negi, op.cit p. 147.
28. G.R. Negi,op.cit, p. 80., Also see, Proceeding of the Church Mission Society for Africa
and East, 1849-50, London 1850, p.cxxxvi.
29. Ibid, p. 81.
30. Minhas, Poonam, op.cit, p. 134.

12

31. The British government encouraged missionary work in Kotgarh to enhance its influence
in the area
32. Negi,G.R, op.cit, p 146.Church Missioary Society (CMS) was established in 1799 by
Church of England Independent and Presbyterian ministers to strengthen missionaries activities in
Africa , Indian sub-continent, Middle East and Far east.,
33. The Missionaries of Church Missionary Society London and other societies from the
west established Mission stations in various parts of Simla, Kangra, Chamba, Lahaul and Poo, in
the erstwhile Simla and Punjab Hill States, now part of Himachal Pradesh.
34. Minhas, Poonam, op.cit, p. 134.
35. Negi, G.R, op.cit, p 146.
36. Ibid, p, 146.
37. Name of a some small villages in and around Kotgarh
38. Proceeding of Church Church Missionary for Africa and the east, 1849-50, London
1850, pp, cxxxvii., Also see G.R. Negi, op.cit, p 150
39. Gazetteer of the Shimla Hill States 1904, Indus Publishing Company, New Delhi, 1997,
p.118.
40. Ibid, p, 118
41. Proceeding of Church Church Missionary for Africa and the east, 1897-98, London
1898, p, 244, also see G.R. Negi op.cit, p.156.
42. Proceeding of Church Church Missionary for Africa and the east, 1898-99, London
1899, p, 236, also see G.R. Negi op.cit p 156.
43. Proceeding of Church Church Missionary for Africa and the east, 1904-04, London
1904, pp, 243.also see G.R. Negi op.cit p 155.
44. Born in Philadephia, (Pennsylvania) USA on 16-08-1882 in a rich, illustrious American
family. Some of his ancestors had participated in the Boston Tea Party. A Conscience which could
not compromise with freedom, was part of his family heritage.
45. Gandhi, "Speech at Indian Majlis," Nov. 1, 1931, in Collected Works, XLVIII, 265
46. Kenton J. Clymer., Samuel Evans Stokes, Mahatma Gandhi, and Indian Nationalism,
Pacific Historical Review, Vol. 59, No. 1 (Feb., 1990), pp. 51-76
47. The only Americans who approached Stokes in their knowledge of India and their
acquaintance with Indian nationalism were American missionaries, some of whom spent most of
their adult lives in India. Such a man was Sam Higginbottom, whose career in India from 1903 to
1945 paralleled that of Stokes.
48. Sadhu Sardar Singh was a devoted Missionary and a good friend of Samuel Evans
Stokes, who was baptized in St. Thomas Church at Simla by Rev. Redman on 03-09-1905.
49. Name of a small village in Kotgarh.
50. It was not as if Stokes had brought the first apple plants into India. In Kashmir, there was
an indigenous variety, Ambri— which was never developed nor had more than a limited local
market. In the second-half of the 19th century came the English varieties — mostly Pippins, a few
Granny Smiths and the like; these were also introduced in the hills of Himachal Pradesh. The
turning point came when the famous Stark Brothers’ Nurseries of Louisiana began developing and
patenting the “Delicious” variety of apple. In 1921, the first batch of Golden Delicious saplings
arrived in Kotgarh.
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DEVELOPMENT AND VALIDATION TITRIMETRIC METHOD FOR QUANTITATIVE
DETERMINATION OF FREE ORGANIC ACIDS IN FENNEL FRUITS
Bondarchuk M.M.
Kolisnyk O.V.
Maslov O.Yu.
Kolisnyk S.V.
National University of Pharmacy of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Introduction Organic acids are compounds of an aliphatic or aromatic series, which are
characterized by the presence in the molecule of one or more carboxyl groups. This class of
compounds is widespread in the plant world. Organic acids are contained in plants mainly in the
form of salts, esters, dimers, as well as in a free state, forming buffer systems in the plant cell sap.
The organic acids that accumulate in high levels in plant tissue play potential roles as metabolically
active solutes for osmotic adjustment and the balance of cations. Organic acids are also key
components in the mechanisms that some plants use to cope with nutrient deficiencies. Therefore,
the search for new plant sources rich in organic acids, as well as the development of methods for
their quantitative determination in medicinal plant raw materials is a very important area of
research.
Aim. To validate the titrimetric procedure with conductometric detection of end-point of
titration of quantitative determination of free organic acids in the fennel fruits.
Materials and methods. Fennel fruits were collected in Turkey. A pH-meter Hanna 2550
with conductometric electrode HI 76310 were used for alkalimetric titration of free organic acids.
Titration was carried out by microburette with a grade of accuracy A.
Results of research. The suggested titrimetric procedure was validated according to the
International Conference on Harmonization (ICH) guidelines. The linearity was in the concentration
range of 40 – 200% (y = 0.9954x + 1.2106, r = 0.9996). The percentage of recovery was found to be
in the range of 98.18‐101.65%. The repeatability and intermediate precision were 1.46% and
1.85%, respectively. The robustness was 1.65%. The procedure is accurate and reliable, having
relative standard deviation of less than 2%.
Conclusions. The titrimetric method of quantitative determination of free organic acids in
the fennel fruits has been developed and validated according to following parameters: specificity,
linearity, accuracy, repeatability, intermediate precision, robustness. It has been confirmed to be
simple, reliable, accurate and cost-effective.
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DEVELOPING A CONTEMPORARY SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDEX
Chehabeddine Mohammed R.1*
Tvaronavičienė Manuela2
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Abstract. Purpose- This paper aims to propose a comprehensive sustainable development
index that contains contemporary ecological threats' effects on our ecosystem.
Research methodology- Multi-criteria methods are used to construct the proposed CSDI
index that measure countries performance and ultimately have a proper ranking between them
based on new relevant, sustainable development parameters using reliable data from the
international database (Passport).
Findings- None of 1443 world development indicators is relevant for mitigating the new
contemporary ecological threats, whereas the indices of Real GDP, HDI, ESI, and WRI retrieved
from The Passport can be aggregated to represent the three dimensions of sustainability
proportionally.
Practical implications- The obtained results show that the new index is aggregated from
composite indices Real GDP, HDI, ESI, and WRI and other indicators can contain the gap of
imprecision ranking of countries sustainability in the presence of the ecological threats, such as
COVID19, in order to comply with security requirements. The findings should be viewed as a
comparative indicator of sustainable development performance as well as a tool for identifying
policy issues that need to be addressed.
Research limitation- an additive aggregation (arithmetic average) is proposed by assigning
equal weighting to the collection of indicators with certain exclusions which warrant further study
by experts. The resulting is subject to several uncertainties and qualifications where knowledge
gaps and measurement issues cause uncertainty.
Originality/Value- Previous studies mainly focused on reviewing and comparing the indices
developed to measure sustainable development. The importance of this study is that it considers
external threats that impact sustainability, which is the concern of the policymakers and
stakeholders.
Keywords:
Sustainable Development index, Threats, ESI, Real GDP, HDI, COVID19, Ecosystem risk
assessment
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MULTIMEDIA TRADEMARKS IN BULGARIA - BUSINESS CHALLENGES AND
PERSPECTIVES
Dimitrova Mariela
PhD, Senior Lecturer, ORCID 0000-0003-2922-7201
mariela.dimitrova@ts.uni-vt.bg, marieladimitrova.lawoffice@gmail.com
University of Veliko Tarnovo St Cyril and St Methodius, Bulgaria
The multimedia trademark is a new type of trademark, registrable in the European Union,
including Bulgaria, and internationally. In the future we can be speaking about the results from the
usage of the multimedia trademark and formulating the most effective strategies for their
management. The plan today however reveals to us the problems, which emerge in the registration
process of the multimedia trademark and their possible tackling.
This publication presents the registration of a multimedia trademark in Bulgaria, which the
author examines from personal point of view, from a position of jurisdictional issues. The
multimedia trademark is introduced also from its right holder point of view, since it is a business
challenge and a perspective for the continuing of the sustainability in the business area and in the
commercial and economic sector.
The economic crisis of the businesses in the tourism sectors in Bulgaria, caused by the
global problem- the Corona Virus pandemic, forced the business owners to face multiple dilemmas.
One of them inevitably being, should the owner carry on with his previous occupation, should he
turn to another economic sphere in the service sector or keep his trade by bringing innovation.
Namely the registration of a trademark turns out to be one of the opportunities for a long-term
perspective and preservation of the business, even on a smaller scale, alternatively creating the
prerequisite for resilience and support of the market presence.
Data is being shown in a table format, which demonstrates the number of registered objects
of industrial property in the Patent Office of the Republic of Bulgaria in the period March 2019 till
March 2021, more precisely one year before the Covid crisis, during the Covid crisis and one year
after the lockdown announcement in Bulgaria. The data clearly lead to the conclusion that a favored
object of the industrial property is the trademark. There is no denying the fact that there is
preservation of interest towards this object, which keeps a steady registration rate. This is due not
only to the set trend of the trademark culture, the functions of the trademark and it’s recognizability,
but also due to a sustainable business model. Prior to 1989 the patent activity was kept high, owning
to the planned economy, State monopoly and lack of free enterprise fund. After the political
changes in 1989 the patent activity decreases, being substituted with the trademark through the
years. Again, as a factor act the common political and economic processes, meaning the external
environment. At the moment the correlation between registered trademarks and totality of other
registered industrial property for the entire 2020 is around 3,5:1 in favor of the trademark. It is
interesting to note the tendency of the increasing registration of useful models.
The registration of trademarks continues to stay a tendency even in a period of turbulent
external environment. The trademark keeps its priority as a favored registrable object of industrial
property by the economic operators. The digital world has a positive influence on the trademark
activity, meaning that in the near future a growth in the strategical management of trademarks is to
be expected. The listing of the asset is just the beginning of a long process till its validation,
increase of its value and management, a process standing in front of all, who wish to have registered
trademarks. But now before them stands the challenge of the asset’s development, its enrichment
and its sustainable presence in the new business situation.
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Number of registered industrial property sites in Bulgaria for the period March 2019 –
March 2021

Designs

New varieties of plants

Useful models

Trade Marks

Patents

Geographical indications

Useful models

Designs

New varieties of plants

0
1
0
2
0
6
0
0
0
3
0
1

43
76
24
126
49
50
53
22
28
9
45
28

184
482
330

15
29
27

0
0
0

12
19
20

8
4
8

7
0
4

218

0

110

13

553

996

71

0

51

20

11

18
17
17
14
20
27
19
10
8
12

14
19
17
23
19
26
35
35
43
57

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
16
8
19
12
17
7
5
15
13

2
7
0
2
4
4
0
7
1
0

2950

162

288

0

128

27

3560

Designs

280
361
296
283
270
276
393
186
285
320

11
7
15
32
7
29
16
20
13
11
33
24

Geographical indications

16
4
4
12
4
13
15
9
10
0
16
7

168
255
205
324
71
71
337
548
582
510
252
237

Patents

2021

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Patents

New varieties of plants

Geographical indications

Useful models

2020

Trade Marks

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Trade Marks

Month

2019

Source: the author
Source of the data: official newsletter of the Patent Office of the Republic of Bulgaria in the
time frame 15.03.2019 - 30.03.2021 [1, 2, 3]
The variety and jurisdictional possibilities for the trademark registration in Bulgaria,
trademarks which have a legitimate protection from the state, has expanded with the acceptance of
the new Law for trademarks and geographical indications at the end of 2019. Under the enforced
law, a new definition for trademark has been created, which implies- a trademark is a character,
capable of distinguishing goods or services of one individual from those of another and can be
presented in front of the State register of patents in such a way, which enables clear and exact
definition of the subject of protection, enabled by the registration. Such character can be for
example words, including names of individuals, letters, numbers, drawings, figures, the shape of the
good or its packaging, colors, sounds or any other combination of said characters. Practically the
predefinition has expanded the business operators’ opportunities for innovation and creative
approach in the development of a trademark project, respectively setting a better position in the
online trade, commercial messaging and achieving one of the main goals- being distinguishable.
The multimedia trademark represents a combination of images and sounds or their sum,
meaning structurally this type of trademark includes sound, image and speech parts. As required by
the Patent Office of the Republic of Bulgaria the multimedia trademark is to be submitted for
registration as a MP4 file format, when failing to comply the application is denied. The technical
demand is achievable, the challenge however lies with the designing of the trademark itself, since
the sound is in fact a composition of a melody or the purchase of copyrights for the usage of said
sound or melody. That means the existence of copyrights ownership and the relevant documents for
composing the musical element from the future multimedia trademark. The other component- the
image, is also a subject of copyrights and should be taken into account that it is to be perceived by
sight. The auditory part is to be perceived by hearing, both the image and text part by sight, which
means that the multimedia trademark affects deeply two of the human senses, effectively combined
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it is easily memorable and emotionally stimulating, helping the multimedia trademark reach its final
goal, namely becoming a brand. Sensing the trademark, turning it into a part of your everyday life,
identifying yourself with it- that is the sustainability and market presence for the consumer, that
brings the copyright owner the desired economic dimensions.
In its essence the multimedia trademark turns out to be not only a challenge in its design and
registration, but also post factum in proving its use in the first five years after its enrollment.
Considering the content and sensitivity factored into the multimedia trademark concept, the
business possibility for interest provocation in the consumer is easy noticeable, but there exists a
certain difficulty from a jurisdictional aspect- namely proving its application in the span of five
years after this type of trademark’s registration. Its innovation and creativity are certain, having to
invest financially considering the implied rules. The investment in the multimedia trademark is
long-term, the novelty bringing to with itself new opportunities, there is a risk however in its correct
governance strategy, said hallmark can become a brand with its respective financial benefits.
Inversely a wrong management strategy could lead to unjustified expense and bad investment.
Precisely in this lies the risk, but also the perspective with the multimedia trademarks. The risk
governance with the right skillset and timely and adequately business judgment is the
perspective(view) for the growth(development) of the registered multimedia trademark, as it is an
investment with a future and sustainability for the trademark owning company.
References:
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2. Official newsletter of the Patent Office
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The economy offshoring has become a phenomenon nowadays. Besides, due to
globalization and digitalization the economic relations been transformed into illegal forms,
involving money laundering and offshore business. Moreover, the problem of terrorist financing is
becoming more acute [1]. Therefore, the efforts of the world community are aimed at combating
and combating financial crime. Accordingly, financial intelligence is an activity aimed at
preventing, detecting and combating financial abuse and delinquency, and the financial intelligence
unit is the subject of such activities [2].
Ukraine's announced course of European integration and accession to NATO requires
decisive measures in the field of combating financial crimes, which updates the study of the main
features of financial intelligence of Ukraine and other countries. But not only European countries
strive to de-shadow the economy, the United States, Canada and several other countries in the
Western Hemisphere and Asia are focusing their efforts on this struggle. We assume that such
trends highlight the need to identify key features of financial intelligence in leading countries and
ways to implement their experience in the Ukrainian model of financial intelligence. To carry out
such an analysis, we will consider the experience of European countries, the United States and
Canada as Ukraine's main partners in the field of foreign policy, military and financial and
economic cooperation.
The study aims to analyze and compare the institutional features of financial intelligence in
different countries. The result of the study is the development of the main areas of use of foreign
experience in the field of combating financial crimes.
As a result of the theoretical analysis, the main institutional features of financial intelligence
of different countries were highlighted.
The financial intelligence model in the Anglosphere countries has the following
characteristics: the basicity of the Anglo-Saxon legal system (case law); strict legislative regulation
of the financial sector; significant level of financial market development; significant level of
transparency of the banking system and business; a fairly good level of coordination and
cooperation between different ministries and agencies.
Instead, the model of financial intelligence in the European countries has the following
characteristics: high automation and a risky approach to the assessment of the initiators of financial
transactions; usually an administrative model of financial intelligence, determined by the
conservatism and liberalism of European states; there are no statutory requirements for providing
information on financial activities in case of exceeding the maximum allowable limits, but the
reasons for the study of financial activities are reasonable and reasonable suspicion.
Based on the research results the study formed the main directions of applying the world
experience for the Ukrainian model of financial intelligence.
Firstly, to increase the efficiency of the Unified Information System to combat the economic
crimes and terrorist’s financing.
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Secondly, to develop the human resources of institutional units to prevent and counteract the
financial and economic crimes (State Financial Monitoring Service, Bureau of Economic Security).
Thirdly, strengthening the architecture of financial intelligence by decentralizing and
expanding the powers of regional departments and units.
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THE STUDY OF PETROPORPHYRINS BY EPR METHOD: CONNECTION WITH THE
CONCEPTS OF THE ORIGIN OF GUNASHLI PETROLEUM
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Herein, has been presented the results of electron paramagnetic resonance investigations of
free radicals in petroleum from Azerbaijan (Gunashli oilfield). The existence of paramagnetic
centers caused by the presence of d metals (mainly V, Ni, Fe) has not been observed in Gunashli
petroleum. It was researched electron paramagnetic resonance spectroscopic parameters - line
width, g factor, and the form of EPR spectra of the free radical. This study demonstrates that
Gunashli crude oil doesn’t contain petroporphirin.The question of origin of Gunashli petroleum is
discussed on the basis of biomarker-metalloporphyrin.
Keywords: Gunashli oilfield, d-matals, g-factor, petroporphyrins, EPR method
INTRODUCTION
Porphyrin compounds and related pigments are good geochemical marker compounds in the
genesis of petroleum. In work [1,2] was shown the key role of bentonite clay and gamma-rays in
generation and transformation of hydrocarbons in Gunashli crude oil. The main biochemical
function of porphyrins and their derivatives in nature is to provide carriers for metals which it is
necessary to confine to a small space for purposes of chemical reaction. The tightness of binding of
metals in combination with porphyrins is extraordinary. The two major metals bound by the
porphyrins in petroleum are nickel and vanadium. The combination of these metals with porphyrins
renders them oil-soluble while the presence of the metals in the porphyrins gives these organic
pigments enough extra stability to permit their survival through geologic time. Based on relative
tonnages, it is probable that most petroporphyrin samples are derived from chlorophyll rather than
from hemoglobin or from hemin enzymes. The difficulties arising in the identification of individual
petroporphyrins are considerable and none can currently be considered to have been identified
beyond question. Because of the small percentages present, metallopetroporphyrins are very
difficult to isolate in a pure, crystalline state.. Reliable geochemical information with respect to
petroleum may ultimately turn out to be of the greater importance[3]. By means of mass
spectrometry was studied petroporphyrins from asphaltenes of Agha Jari,Baxterville, Belridge,
Boscan, Burgan, Mara, Melones, Rosel Point, Santiago,Wilmington petroleums , as well as of a
gilsonite, Atabasca tar sand and Colorado oil shale(Green river)[4].
Nickel and vanadyl porphyrins have been characterized by both liquid chromatography and
mass spectrometry n work [5]. An example is discussed concerning an Italian crude oil (Ponte
Dirillo). This method can be applied routinely and directly to crude oils and organic extracts of
possible source rocks (bitumens)without any preliminary treatment (precipitation and/or
extraction)It is based on adsorption chromatography using cyano-propyl bonded silica gel as
packing material followed by solid phase extraction for further purification of the obtained
fractions. Second derivative ultraviolet-visible spectroscopy has been used to follow the column
development and to combine the chromatographic fractions.
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One of the most useful methods for determination petroporphyrins is electron paramagnetic
resonance (EPR) method. EPR techniques do not require the diluted samples and can sense the
intrinsic paramagnetic centers also in the unfractioned species.
Taking into account the up-mentioned date, to study the hydrocarbon generation of
petreoleum crude oils, the EPR investigation of free radicals in Gunashli petroleum in the presence
of bentonite clay is focused on.
EXPERIMENTAL PART
The crude oil samples were irradiated with gamma radiation from the 60Co isotope under
static conditions, within vacuum sealed quartz tubes at room temperature. The dose rate was 10.5
Rad/sec. Electron Paramagnetic Resonance (EPR) is used to study metal centers and radicals
involved in chemical processes. Structural insights from the chemical structure to intermolecular
interactions are obtained from EPR techniques (“Bruker” EMX MicroX) at room temperature.
Parameters for signal measurement: microwave frequency 9.87 GHz, modulation frequency 100
kHz, modulation amplitude 5 G, sweep width 100G, measuring range 100 G.
Irradiation was carried out for 1-300 hours at a dose rate of 10.5 Rad/ sec. (at a dose of 0.72259.2 kGy) at room temperature. The crude oil samples were irradiated with gamma radiation from
the 60Co isotope under static conditions, within vacuum sealed quartz tubes .
As catalyst was used Bentonite clay from Alpoid deposite [2].
RESULTS AND DISCUSSION
Firstly, we present the EPR results. The figure shows the EPR spectra of irradiated
petroleum samples with and without catalyst and table shows the EPR spectra for samples
irradiated at dose values ( 5.12 up 259.2 kGy). The existence of paramagnetic centers in crude oils
is generally caused by the presence of d metals (mainly V, Ni, Fe) and stable carbon centered “free”
radicals (FR).

Fig. EPR spectra of irradiated oil : a) without catalyst; b) with catalyst

22

Table. Correlation between dose of gamma-irradiation and values of g-factor and ΔВ
№
1
2
3
4
5
6

Dose of gamma-irradiation
0
50
100
150
200
250

Value of g-factor
g= 2.0044
g= 2.0044
g= 2.0044
g= 2.0044
g= 2.0044
g= 2.0044

Value of ΔВ
5.27G±0.05
5.27G±0.05
5.27G±0.05
5.27G±0.05
5.27G±0.05
5.27G±0.05

It is established that the majority of the organic FR are concentrated in the structure of a
condensed polyaromatic core of asphaltene molecule while the metals locate in the polar fractions
(both resin and asphaltene), with a further majority concentrated in the asphaltenes [6].
From the spectrum in figure it can be obtained that, g factor for free radical is 2.0044±
0.0002; and line width ΔB=5.27G±0.05. This value of g factor is constant for each irradiated crude
oil samples and is not depends of the irradiation dose in investigated at 5.12 ÷259.2 kGy. Also, it
was discovered that after irradiation, the petroleum samples with and without bentonite catalysts, do
not change line width, g factor, and the form of EPR spectra of the free radical. Therefore, the
irradiation does not influence the chemical substance of the paramagnet centers assigned to free
radicals.
The absent of any lines in specters EPR at low magnetic field shows , that there are not any
mixtures and heavy d metals in the samples of investigated oils.
No variations in g-factor were observed in non-irradiated and irradiated samples with and
without catalyst for any of the paramagnetic species (figure and table) in Gunashli crude oil.
Conclusion
The study revealed the absent of petroporphyrins in irradiated and non-irradiated Gunashli
petroleum.
This investigation allows to explain the generation of Gunashli petroleum hydrocarbons, by
inorganic way.
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Introduction: Apple plantations in Ukraine is being renewed. The traditional apple
plantation are rather substituted by controllable intensive ores of smaller rootstock-cultivar
combination, which is one of the conditions of good-quality fruit production and of the widespread
use of environentally safe growing technology. The intensive apple plantation make possible the
working out and use of a higher standard growing technology and the performance of such
technological elements (phytotechnical treatments) which have been impossible on traditional apple
plantations. They, directly or indirectly, increase the efficiency of plant protection and increase fruit
quality.
Keywords: environentally safe growing technology, phytotechnical treatment, fruit
thinning, summer pruning.
Phytotechnical treatment include winter and summer pruning (as to the methods of pruning:
cutting and thinning-out), tying shoot, twisting shoot-and removal, heading shoot removal of bad
damaged shoot and fruit thinning [5].
When carrying out our research we studied the influence of phytotechnical treatment on the
growth of tree shoots, their yield and fruit quality. The well balanced shoot-growing and yield, the
uniformly good conditions resulted more resistant trees and shorter periods of susceptibility.
A brief presentation of the methods and results:
Fruit thinning. The role of fruit thinning in acquiring better fruit qualities is unquestionable
and it has been proved by the results of our research. When doing our research we drew attention to
the fact, that the time and degree of fruit thinning greatly influence the closing of shoots in top buds,
which is important from the point of view of plant protection. It is a generally known fact that the
growing shoot is a good basis for the noxious plant lice (Aphididae) and pathogens (Podosphaera
leucotricha, Erwinia amylovora). An early closing of shoots in top buds could reduce the level of
their damage [2,3,8,9].
Pinching of shoot tips. In order to reduce the late frost damage we have performed heading
of the shoots 3 weeks after petal falling. By “switching off” the shoot tops, we have increased the
opportunity of remaining of the fruits in the tree and as a result, the yield of the treated trees was
bigger than that of the controlled ones. The small size of the trees made it easier to perform the
treatment, which could be of great importance in the years of endangered linkage.
Having done we can reduce the use of growing regulators and synthetic materials preventing
falling.
The removal of powdery- mildewed shoots. The mechanical protection has an important role
in the environment protecting growing technology. The only use of chemicals to prevent the
damaging effects of the apple powdery-mildew the doesn’t mean a complete solution of the
problem. The removal of powdery- mildewed shoot tops (at an early stage and repeatedly at a
length of 6 cm on average) carried out in our experiment resulted in the growth of bigger and
healthier foliage. Further, more it increased the yield, as compared to the controlled trees, despite
the fact, that both, the treated and controlled trees have got the same plant protection [7,11].
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Summer pruning. We have experienced the increasing of fruit size and improvement
(increasing) of its color as a result of summer pruning applied at the end of August after closing of
shoots in bud tops, and as a result of the treatment, the difference in fruit size has decreased.
The time of pruning can significantly influence the pruning results as well as its effect.
The partial heading of shoot (to the length of 5-40 cm) on the M26 rootstock Gala Must
apple trees in June, produced the smallest regeneration shoot growth as compared to the treatment
performed at a different time (May, July, August).
The aim of the pruning was to achieve a tree crown of an optimum shape, which results in
the greatest yield and blossom. By pruning, we have acquired such a shape of the tree crown, which
helped to spray it evenly, both in its inner and outer part, which in its turn increases the effect of
plant protection [1,4,6,10,12,13].
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Abstract. Recently, there has been a growing interest in public health and ethics. Ethical
guidelines for conducting a study have historically been based on a perceived therapeutic obligation
to treat and to benefit the participants. The origins of this ethical framework can be traced to the
Hippocratic oath originally written to guide doctors in caring for their patients, where the overriding
moral obligation of doctors is strictly to do what is best for the individual patient, irrespective of
other social considerations. The field of bioethics arose in the late 1960s in response to the
emerging ethical dilemmas of that era. In 1964 the World Medical Association adopted the Helsinki
Code, which initially focused on research involving human subjects, and it was the precursor to the
field of bioethics, which encompasses research in life sciences as well as the ethics of health
practice. From a public health perspective, research ethics should be guided by considering the risks
and benefits to society in addition to the individual research participants.
Keywords: Ethics, public health, community.
Аннотация. В последнее время наблюдается растущий интерес к общественному
здравоохранению и этике. Этические руководящие принципы для проведения исследования
исторически основывались на предполагаемом терапевтическом обязательстве лечить и
приносить пользу участникам. Истоки этой этической основы можно проследить до
первоначально написанной клятвы Гиппократа. направлять врачей в уходе за своими
пациентами, где первостепенная моральная обязанность врачей состоит в том, чтобы делать
то, что лучше всего для отдельного пациента, независимо от других социальных
соображений. Область биоэтики возникла в конце 1960-х годов в ответ на возникающие
этические дилеммы той эпохи. В 1964 году Всемирная медицинская ассоциация приняла
Хельсинкский кодекс, который изначально был ориентирован на исследования с участием
человека в качестве субъекта, который явился предшественником области биоэтики, которая
охватывает исследования в области наук о жизни, а также этики в практике здравоохранения.
Этика исследования должна основываться на уделении должного внимания рискам и пользе
для общества в дополнение к отдельным участникам исследования.
Ключевые слова: этике, общественному здравоохранению, сообщество.
Hippocrates also formulated in his oath: Primum non nocere - a fundamental principle of
medical science. The codex of the Babylonian king Hammurabi (1728-1686 BC) contains one of
the most ancient texts of ancient Mesopotamia. It provides for a generous payment to the doctor if
he cures the patient, but also a severe punishment - amputation of the arm - in case of serious harm
(Rice, 2008). In 1900, the Berlin Code of Ethics stated: “all medical interventions for purposes
other than diagnostic, curative, or immunization, regardless of other legal or moral authority, may
not be performed if: (1) the patient is a minor or incapacitated; (2) the patient has not given his or
her unequivocal consent; (3) Consent was not preceded by a proper explanation of the possible
adverse effects of the intervention. A study review commission was set up in 1972 following press
releases, and the report concluded that the study was "ethically unjustified" - the knowledge gained
could not be compared to the risks to which the study participants were exposed. in 1977, the US
Food and Drug Administration (FDA) introduced the "Rules of Good Clinical Practice" mandatory requirements for the conduct of clinical trials (Vijayananthan, 2008).
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Public health ethics involves a systematic process to clarify, prioritize and justify possible
courses of public health action based on ethical principles, values and beliefs of stakeholders, and
scientific and other information (CDC, 2019).
The current system of surveillance and protection in human research has been evolving over
the last 5 decades. The principles of human research were first developed as the Nuremberg Code of
Trials against Nazi War Criminals. On this basis, the Nuremberg Code is created, and it includes
basic ethical principles in human studies:
1. The voluntary consent of the participants is essential. Consent must be informed.
2. The experiment must be useful to society and impossible to conduct in any other way.
3. The experiment should be based on the preliminary results of animal experiments.
4. The experiment should avoid any unnecessary physical or mental injury.
5. If there is a suspicion that death or disability may occur, the experiment should not be
performed.
6. The risk should never be greater than the potential human benefit of the drug.
7. Equipment must be provided for the best possible protection of patients.
8. Experiments should only be performed by scientifically qualified personnel.
9. During the experiment, each participant must have the right to withdraw.
10. Scientists conducting the experiment should be prepared to stop it at any time if there is
reason to doubt its quality and safety (Vijayananthan, 2008; Shuster, 1998)
Four fundamental principles of ethics have been universally recognized namely, autonomy,
beneficence, non-maleficence and justice. These principles universally deal with the respect for all
other humans as moral equals, making sure that all our actions are intended to achieve results with
less harm, and treating others with fairness and equity (Bernheim, 2003).
In 1964, the World Medical Association adopted the Declaration of Helsinki, which was
based on the principles of the Nuremberg Code. The Declaration of Helsinki forms the basis of the
ethical principles that underlie the Good Clinical Practice (GCP) guidelines we have today. The
focus of this declaration is to protect the rights of subjects, and this is clear in its introduction: “The
World Medical Association has developed the Helsinki Declaration as a statement of ethical
principles for medical research involving humans, including research on identifiable human
materials and data. It is the duty of the physician to promote and protect human health. The WMA
Geneva Declaration linked the doctor to the words: "My patient's health will be my first concern",
and the International Code of Medical Ethics states that "The doctor must act in the best interests of
the patient when providing medical care". It is the physician's responsibility to promote and protect
the health, well-being, and rights of patients, including those involved in medical research. The
physician's knowledge and conscience are dedicated to fulfilling this duty (WMA, 1964).
In 1982, the World Health Organization and the Council of International Medical Sciences
(CIOMS) issued a document entitled "International Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects" (WHO). This document was published to help developing countries apply the
principles of the Declaration of Helsinki and the Nuremberg Code. Worldwide, many organizations
and committees have issued different documents and guidelines on the same issue, and it has been
decided to combine all these guidelines into one universal guideline to be used worldwide. All
clinical trials must be conducted in accordance with ethical principles, sound scientific evidence,
and clear detailed protocols. The benefits of conducting experiments should outweigh the risks. The
rights, safety, and well-being of the participants in the process are paramount and they must be
preserved by obtaining informed consent and maintaining confidentiality. Care must be provided by
suitably qualified personnel with sufficient experience. Records must be easily accessible and
retrievable for accurate reporting, verification, and interpretation. The products tested must be
manufactured in accordance with good manufacturing practice (Kass, 2004).
The fundamental ethical principles need to have its place in the global public health research
sectors. With the increase research in finding new investigational products, developing new disease
diagnostics techniques puts the human population into a vulnerable position vis a vis participation
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into clinical research trials. It is therefore imperative for the public health sector to place more
emphasis in the implementation of research that is ethical.
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The world political system is decentralized in nature and characterized by a high degree of
anarchy. Under anarchy, however, one cannot imagine a state that exists in common perception as
disorder, arbitrariness, and disruption. In the context of the world political system, under anarchy
we mean the non-existence of government as it is within the state, which, however, does not have to
contain any absence of power and order. However, world politics is not just an environment of
competition, conflict and hatred. The world political system is also a sphere of cooperation and
interdependence. It is thus more an environment of specific relationships of uncertainty and
potential violence than an area of pure confusion. Thus, disorganization and anarchy can also
manifest itself in international relations, but on the other hand also organization and order. It
depends on the specific situation of the period in which certain international historical events take
place.
States are the building blocks of a world political system that are not guaranteed to survive.
History is full of examples such as states that were very strong in a certain historical period,
dominated a certain region, lost their significance and quite often ceased to exist. Let's try to ask the
question, what is the cause of such a development? In the first place, it is the possession of a state
with sufficient power to deter other states from intending to subdue it or liquidate it. As everything
in the world evolves, so does the power potential of the state as a result of socio-economic changes.
Thus, over time, some states will become stronger and others will weaken. If the power potential of
states in the world political system changes fundamentally, but there is no war that can change the
structure of the system, it is because the strongest states (powers, powers) are satisfied with the
existing situation. Otherwise, some are seeking to change the system through hegemonic warfare,
diplomatic pressure or international institutions.
Looking at the reality of international relations, it is clear that the international system has
been operating relatively stable for relatively long periods. We wonder what makes this relative
stability possible. The theory of international relations justifies it by the existence of equilibrium
(equilibrium) in the system. The concept of power balance can be explained by analogy with the
classical theory of market economy. According to this theory, in the economy, business entities
regulated by the "invisible hand of the market" compete perfectly, which ultimately establishes a
certain economic order. A necessary condition for the functioning of such a system is the pursuit of
self-interest by economic entities. The result of free competition between entrepreneurs in the
market and countries in the field of the world economy is the same, there is a public benefit balance
(or a crisis, which is a special and temporary form of finding balance). The configuration of the
equilibrium arrangement in a particular historical period determines the nature and structure of
which system.
An essential feature of the balance of power is the fact that it arises unconsciously. This
means that the states represented by their representatives do not purposefully strive to achieve it. It
arises as a "by-product" of the efforts of states, the maximum goal of which is to achieve the
greatest possible power in the system (for the strongest), or a simple survival of the state (for the
weakest). This fact results in an unequal position of states in the system. The question is under what
circumstances strong states that have the potential to do so are seeking to change the system.
The basic condition is that the state and its leaders are convinced that they have the
prerequisites to push for a change in the system according to their interests. Another condition is
that the state becomes convinced that what it gains by changing the balance, and ultimately
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changing the international system, is more advantageous and valuable than the costs it expects to
incur. However, it is a significant fact that states can be wrong when assessing their potential and
considering the costs of change, which often has tragic consequences for them. The consequences
become very overwhelming, especially in those cases where states decide to address the change in
balance through total war. It would probably be against common sense if a state provoked a war and
was not deeply convinced of the ability and opportunity to win.
The analysis of international relations based on a theoretical approach to power balance is
very old. We meet her in ancient times with the ancient Greek historian Thucydides, the Indian
politician Kuatilia in the 2nd to 3rd centuries BC, in the Renaissance is an important representative
of similar views N. Machiavelli and others. In the current theory of international relations, a
realistic direction is based on the concept of balance of power.
Due to its prevalence in theory and practice, the category of power balance is used in two
senses - the first is the understanding of power balance as an objective form of the existence of
states in international relations and in the world political system; the second meaning is connected
with the subjective foreign policy of the state, the essence of which is the understanding of the laws
of balance of power and acting in its spirit. Just as the concept and policy of balance of power has
many supporters, so do many opponents who criticize it mainly because it leads to instability and
war, creates military-political groupings (pacts, blocs) that increase the risk of war and promote and
support powerful and discrimination against the weak.
On the other hand, the balance of power has so far prevented a single entity from controlling
the whole world, which, however, cannot be ruled out. The existence of several small states has
been maintained, which, however, does not preclude the aggression of stronger ones against them.
Last but not least, institutions of international order such as international law, diplomacy and the
responsibility of the great powers to administer the system have been created, but in addition to
these peaceful means of world governance, war is still maintained as a means of resolving disputes
between states. The effect of the balance of power is therefore contradictory. Above all, it must be
emphasized that the role of international balance is not to prevent war. Its systemic function is to
organize the relations of states in conditions of anarchy. He sometimes fulfils this role with the help
of wars, sometimes by preventing them.
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Abstract: This article focuses on the challenges and future requirements of the military
education system in the Republic of Bulgaria, as part of human resources management.
Deteriorating demographic development, functioning in the conditions of highly competitive
environment of higher education, preparation of students for activities in a multinational
environment, financial and resource constraints are analyzed in the article.
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Introduction
Military education systems worldwide have undergone significant changes in the recent
decades under the influence of changes in the technological base, economics and the social spheres
of society. These changes have indisputable impact on education and training at all levels.
The advantages and disadvantages of the military education system are numerous. On one
hand, it is based on certain philosophical ideas, reflecting national characteristics and requirements
and on the other hand it provides opportunities for scientific integration and development on an
international aspect. The education is a complex system influenced by the multidirectional action of
set of factors, but their new dimensions are an important part of the analysis needed to determine
the future requirements.
The purpose of this report is to present the challenges and future requirements of the military
education system aimed at acquiring knowledge and skills.
Problem statement
Over the years, the military education system has faced a number of challenges, depending
on the period of its development. With the changes in the environment of its development in recent
years, the main challenges can be distinguished as an element of analysis with subsequent reporting
in order to be able to function sustainably in the next stage of its development:
- deteriorating demographic development;
- functioning in the conditions of highly competitive environment of higher education;
- preparation of students for activities in a multinational environment;
- financial and resource constraints.
Deteriorating demographic development
The aging of the population and the change in its structure by age had a significant impact in
recent years. This challenge is due to the “low birth rate, which does not ensure the simple
reproduction of the population, its aging, the growth of the age burden, growing role of migration
(including international), the transformation of matrimony (marriage) and birth rate, the change in
the status of women and the movement towards the gender equality, the problems associated with
employment and family ties, the liberalization the laws regarding contraceptives, abortions and
divorces."[2]
According to the data from The National Statistical Institute, the birth rate changes from
10.00 (in 2010) to 8.5 (in 2020). For the period 2015-2020 the university graduates have decreased
respectively from 62 718 for 2015 to 46 355 for 2020, which is a decrease of over 26% for the
specified period, as well as the total number of students in universities in recent years (259 957 for
2015/2016 decreased to 219 791 for 2020/2021) is an indicator of a decrease in the number of
candidates for higher education. [6]
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The external migration is also accompanied by negative trends until 2019. The mechanical
growth of the age group 15-29 years shows upward trend from (-5997) in 2010 to (-6977) in 2019.
The data for 2020 shows a positive trend of population returning to the country (+5662), but it is
rather caused by the pandemic situation due to the spread of SARS-CoV-2 (COVID-19) and has not
affected the admission to higher education in the country. [6]
The main challenges associated with deteriorating demographic development are the
reduction in the number of prospective students and the lowering of the admission criteria during
the education, leading to deterioration in the quality of education received.
Operating in significantly competitive environment of higher education
The mass opening of new higher education institutions, which began in last decade of the
last century, the product of which is higher education, has played both a positive role in providing
democratic and wide access to higher education and a negative role in regards to its quality.
Competition in higher education is a challenge that provides a real comparison between the
military education system and other structures in the field and the environment of these activities
can be considered both on national and international level.
High competition places great demands on military academies and military schools. This
requires constant updating of existing and opening of new civilian specialties in order to be
competitive on the market and adequate to the demand for personnel. In recent years, the discovery
of specialties characteristic of the military education system, such as "National and Regional
Security", "Defense Resource Management", "Population Protection and Critical Infrastructure" and
others, had a significant impact from civil universities, which resulted in an outflow of candidates
with eminent knowledge from the secondary education. For the professional field "National
Security", the structures of the military education system even lag behind in various indicators
recent years, according to the rating of higher education institutions in Bulgaria.
In the professional field of “Military Affairs”, the strong competition for attracting cadet
candidates has an impact on the higher military schools. The existing methods and approaches for
attracting future students at the National Military University "Vasil Levski" are ineffective. The
same statement cannot be made for the Higher Naval School "Nikola Vaptsarov", as the requested
number is small and is fully filled, and data for the Higher Air Force School "Georgi Benkovski"
are available only for 2020, due to the resumption of its activities after the closure of “Aviation
Faculty” in the structure of The National Military University “Vasil Levski”. The reason for this
statement is the impossibility to fill the requested number of places over the years, as well as the
presence of an outflow of students in the first year of study.
From the point of view of international competition in the field of education, the candidates
for education from our country are faced at the dilemma of comparing the socio-economic
advantages and disadvantages of studying abroad and in Bulgaria. Our country's membership in EU
provides huge opportunities for movement and residence. Moreover, in recent years, our national
educational institutions have opened up opportunities for teaching using European and international
experience. This in turn provides guidelines for the internationalization of higher education in line
with European and international educational standards. According to the Strategy for Development
of Higher Education in the Republic of Bulgaria for the period 2021-2031, we are facing "a lag
behind the trends in European higher education and weak internationalization of Bulgarian higher
education". [3]
The military education system is beginning to move forward in this direction. The
opportunities of the “Erasmus +” program, which stimulates learning mobility across entire Europe,
have been used in civilian specializations, and the “Military Erasmus” program has been included in
all stages of its preparation and launch in 2008.
Preparing the learners for activities in a multinational environment
The preparation of the students for activities in a multinational environment is a challenge
for the military education system in recent years after the full membership of our country in NATO
and the EU. Personnel for the needs of the Ministry of Defense and the Armed Forces must be able
to operate in a multinational environment related to the established ideology and allied documents
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and the changing security environment. This requires knowledge of international relations in the
security sector, legal rules and regulations, humanitarian activities and people’s psychology in the
conflict countries, as well as activities to establish and study standard operating procedures and
instructions.
Occupying positions outside the country is related to the need for the possession of specific
knowledges, skills and competencies by servicemen and civilians. The importance of English
language proficiency is stated in the Strategy for Development of the English Language Training
System, according to which: “The participation of military formations from Bulgarian Army in
international joint-operations and missions led by NATO, EU and UN, makes the English language
proficiency as an important aspect of increasing our interoperability with allies and partners.
Therefore, the education of Bulgarian servicemen in the future will be a system of institutional
training and qualification training, professional practical experience and individual improvement
through lessons from practice. "[4]
One of the possible requirements mentioned in the previous challenge is also participation in
the “Erasmus +” program of military academies and military schools, "which stimulates learning
mobility across Europe and contributes significantly to the improvement of personal development
and intercultural competences, as well as strengthening European identity ". [3]
Financial and resource constraints
Development in times of financial and resource constraints is a significant challenge. This
factor has influenced the entire system of higher education in the country. For this reason, the
Ministry of Education and Science in its "Strategy for the Development of Higher Education in the
Republic of Bulgaria for the period 2021-2030" indicates the need for mutual connection between
the institutions for higher education and sharing common resources and positive guidelines for the
development of curriculums and specialties, combining disciplines from two or more professional
fields, between the universities.
The challenges of the functioning of military education system under these restrictions can
be oriented in the following directions:
- creating specializations close to each other with a large number of hours from intersected
areas, in order to reduce the teaching staff or reduce the number of hours;
- concluding bilateral agreements between military schools and other universities;
- inclusion of teaching staff in the teams for acquisition of a new type of armament and
equipment, in order to acquire the necessary amount of knowledge and use of the material aspect in
the armed forces.
All of the above mentioned so far shows the need to indicate the path of development in
accordance with the modern requirements. These requirements have been the subject of number of
studies by specialists in the field over the years (Ivanov, 2012; Terziev and Madanski, 2017;
Terziev and Georgiev, 2018), showing their upgrading due to the development of education
worldwide, but in my opinion the main ones are:
- to meet the state educational and qualification requirements, the national qualification
framework, the European and NATO directives for organizing and conducting collective and
individual education of the personnel of the armed forces;
- increasing the quality and efficiency in the process of personnel training in the security and
defense sector by applying new interactive methods and technologies;
- increasing the competitiveness by improving the organization of the learning process and
reducing the duration of training;
- high level of professional competence of the graduates of the military educational
establishments;
- increased requirements for preparation of the teachers;
- ability to carry out mobility of both teachers and students within the military universities,
colleges and schools from the NATO countries.
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Conclusion
The considered challenges and future requirements are only part of a complete analysis of
development opportunities. Their solution can be done through the active participation of the entire
academic community and the management body of the Ministry of Defense, due to the fact that they
reflect in other areas of this complex system. The experience over the last decade has shown that
any solution which was imposed and insufficiently analyzed can have a different effect than
desired.
It is necessary to find ways to solve the problematic issues in favor of the quality of
education, even if a number of changes are required, which the imposed status quo must change,
regardless of the fact that it could be necessary to oppose traditions and laws that are morally
obsolete, seen from the modern prism of challenges.
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Abstract. When the Wall is built in Berlin in 1961, Germany has already been a divided
country for sixteen years. At least 55 million people, including 25 million civilians, died as a result
of the war and the crimes of the Nazi regime. The defeat that put an end to the Nazi dictatorship in
May 1945 was therefore also a liberation. In 1945, the German Reich is occupied by the Allies and
divided into a Soviet, an American, a British and a French zone. Berlin, to that date the capital, is
also divided up into four sectors. The Four Powers determine the new political, economic and social
orders in their respective zones. Their major objectives are demilitarisation, denazification and
democratisation. (HERTLE, 2016, p.26) At the Potsdam Conference in the summer of 1945,
however, it is also decided that the economic unity of Germany is to be preserved and that its
political reunification is soon to follow. But the anti-Hitler coalition soon splits up. The Soviet
Union extends the power bases it has gained during the war by means of force. In the Central
European countries, it sets up new dictatorships under the communist parties it controls. The USA
leaves troops in Europe and Asia to stem the Soviet Union’s imperialist power politics. It
guarantees its support to all free peoples threatened by communism. (HERTLE, 2016, p.26)
Keywords: The Berlin Wall, Germany, Cold War, Allies, Berlin
Introduction
In the early morning hours of Sunday 13 August 1961, West Berlin was awakened by the
sounds of trucks, tractors, cranes, military vehicles, and marching troops. The West was taken
entirely by surprise as 20.000 armed troops moved into position surrounding the city beginning at 2
a.m. Kilometres long columns of vehicles streamed in from all over the DDR. The troops did not
know what was happening until they reached their posts. It was well-planned operation involving
much of the East German uniformed forces, the People’s Police, Frontier Police and Worker’s
Militia plus Soviet troops. For the SED, following 13 August, it was business as normal in the
enclosed GDR.(MAJOR, 2010, p.55) Now, without outside disturbance, the state could go about the
steady building of socialism. The economy would flourish and living standards rise. The Wall had
also allegedly saved the peace. Defensively, the press insisted that East German soldiers were „good
Germans “: The howls of the NATO „lads without fatherland“ will not provoke them. In the
summer of 1961, the stream of refugees through Berlin swells dramatically. GDR propaganda
accuses the West of wooing people away and human trafficking. But the East German leadership
really knows the true motives for fleeing the country: rejection of the political developments in the
GDR and better chances of survival in the West. (MAJOR, 2010, p.55) Grass-roots GDR
officialdom was also keen to document the new deference. State authority has grown’, reported the
backwater of Schmalkalden. After13 August numerous citizens—especially from the middle classes
and intelligentsia—no longer make their wishes and representations to the state organs as demands
and conditions, but deliver them politely and objectively. Two months before the Berlin Wall was
built, President Walter Ulbricht of the DDR declared, „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu
errichten! “ („No one intends to set up a wall! “); it was the first time the colloquial term Mauer
(Wall) was used in this context. To prevent the increasing migration to the West, Ulbricht proposed
a second Berlin blockade. (MAJOR, 2010, p.56) Although the border between East and West
Germany had already been sealed, West Berlin provided a last route of escape and illegal money
exchange, which was hurting the faltering DDR economy. Khrushchev rejected this proposal,
owing to the failure of the first blockade; NATO was now even better equipped for supplying the
city by air. Khrushchev approved the plan for the Wall, code-named 'Rose'. It was first to be
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constructed only of barbed wire, and if NATO troops challenged its construction the East Germans
were to fall back without firing. Had the West chosen to intervene in its construction, it might have
prevented West Berlin's 30year isolation. The Wall was built under the direction of Erich Honecker,
Secretariat of the Central Committee and from 1971 the DDR's leader. (MAJOR, 2010, p.56) After
the Soviets delivered an aggressive ultimatum, ordering the Western Allies to leave Berlin, tense
Soviet and U.S. soldiers confronted each other across the barrier for 22 months, on the brink of war.
The American president John F. Kennedy (1917–63) flew to Berlin, and on June 23, 1963,
delivered a famous speech, declaring „Ich bin ein Berliner,” or „I am a Berliner,” a moving promise
of support for West Berlin. While the Soviets, convinced that the United States was determined
fight to remain in West Berlin and guarantee the freedom of the West Berliners, chose not to send
their tanks into the western enclave, the crisis accentuated the increasing rift between East and West
Germany and doomed any plans for the immediate reunification of Germany. (COY, 2011, p.211)
Konrad Adenauer retired the same year as Kennedy’s speech in Berlin, on the heels of the Spiegel
Affair, which split the coalition that had reelected him in 1961. To win the 1961 election, Adenauer
had consolidated his power by negotiating an uneasy alliance of the conservatives of the Christian
Democratic Union and the Christian Social Union with the liberals of the Free Democratic Party.
Soon after his reelection, however, the Adenauer government was rocked by a major scandal
involving the German magazine, Der Spiegel. In October 1962, with cold war fears rampant, the
magazine exposed weaknesses within the German military, criticizing Adenauer’s security policies.
The government response was heavy-handed. The West German police raided the magazine’s
offices, and the publisher, media tycoon Axel Springer (1912–85), was charged with treason. The
public was outraged by the Adenauer government’s lack of restraint and its disregard for
constitutional protections of the press. Shocked, the liberal FDP ministers on Adenauer’s cabinet
abruptly resigned, which threatened to break the coalition that secured the chancellor’s power.
(COY, 2011, p.211) The growing influence of the left in West Germany at the close of the 1960s
helped to bring an end to the CDU/CSU monopoly on political power in Bonn. In the September
1969 Bundestag elections, the SPD ran a close second behind the conservative coalition, but the
liberals of the FDP joined with the Social Democrats in a new coalition that gave the chancellorship
to the SPD leader Willy Brandt. Brandt, the former mayor of West Berlin, had become a socialist as
a young man and escaped Nazi persecution in 1933 by fleeing to Norway and later Sweden.
Returning to Germany in 1946, Brandt settled in West Berlin, serving as that city’s mayor from
1957 until 1966. Brandt had served as head of the SPD since 1964 and had been appointed foreign
minister and vice chancellor in 1966, after a failed bid for the chancellorship. Under Brandt’s
leadership, West Germany abandoned the Hallstein Doctrine and instead vigorously pursued the
policy of Ostpolitik, seeking to engage the GDR and its Warsaw Pact allies in fruitful dialogue and
diplomacy. (COY, 2011. p.215) Ostpolitik was a controversial reversal of the conservative policies
of the Adenauer era; when the West German government refused, even to recognize the sovereignty
of East Germany. Brandt’s first move came in early 1970 when he met with the GDR’s minister
president in the first direct diplomatic talks between the two German states since the late 1940s,
talks that helped pave the way for the two Germanies to reestablish formal relations. (COY, 2011,
213) By August 1970, Brandt had also forged an agreement with the Soviets, the Moscow Treaty,
which stated the partners’ intention to avoid military conflict and to respect Europe’s existing
territorial borders. In a second treaty, known as the Warsaw Treaty, signed in December 1970,
Brandt and the leader of Poland resolved the postwar dispute over the German-Polish border,
eschewed the use of military force between the signatories, and established ongoing diplomatic
relations in an effort to work past the painful legacy of World War II. On the heels of this dramatic
rapprochement, Brandt negotiated a settlement with the Soviets that guaranteed free access between
West Germany and West Berlin but maintained the four-power administration of the city. When
Walter Ulbricht opposed these accommodations, the Soviets arranged for his ouster. Ulbricht’s
Stalinist policies were no longer acceptable, and in May 1971, Erich Honecker (1912–94) replaced
him as SED chairman. (COY, 2011, p.214) For a long time during the Honecker era, the GDR
seems economically and politically stable. But appearances are deceptive. The economy is ailing.
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The Soviet superpower is entering a crisis. The East German communist regime commits itself to
respecting human rights as the price for its international recognition, and more and more people
want to hold it to this commitment – particularly those wanting to leave the country. Around
midnight on November 9, 1989, an amazing spectacle unfolded in Berlin, as cheering crowds
gathered on both sides of the Berlin Wall, celebrating the opening of the border crossings between
East and West Berlin. The Berlin Wall, constructed in August 1961, was a symbol of the repression
and brutality of the GDR’s communist regime. (MAJOR, 2010, p.56) The wall was intended to
stop the flow of defectors to the west, a growing source of embarrassment for the GDR. Dividing
the city, and separating family and friends, the Berlin Wall was guarded by border police instructed
to kill anyone trying to scale it in an attempt to reach the freedom and opportunity of the west. Since
September, the people of East Berlin had staged peaceful demonstrations forcing the communist
dictatorship to allow them to breach the barrier that divided their city for nearly 30 years. The
dramatic opening of the Berlin Wall symbolized the coming end of the cold war division of
Germany and showed the world the remarkable possibilities of peaceful protest. The opening of the
Berlin Wall checkpoints was the culmination of a wave of rapid changes within the communist
dictatorships of Europe. (MAJOR, 2010, p.57) On August 23, 1989, Hungary—its own communist
regime teetering—had opened its own borders with Austria. Once word got out, thousands of East
Germans flocked into Hungary, hoping to make their way into Austria to escape the oppression of
the GDR. When the overwhelmed Hungarian border guards turned them away, the East Germans
packed into the West German embassy in Budapest, seeking asylum. The GDR forbade further
travel to Hungary, sparking a similar situation in nearby Czechoslovakia and mass demonstrations
in East Germany. Amid the growing unrest, the GDR’s hard-line leader, Erich Honecker, abruptly
resigned on October 18. His replacement, Egon Krenz (1937–), faced a growing protest movement.
By November 4, 1989, around 500.000 demonstrators had taken to the streets of East Berlin,
engaged in peaceful protests and calling for freedom and reform. In an attempt to appease the
protesters, Krenz decided to allow East Germans to travel to the west, with government approval,
using border checkpoints between East and West Germany, including those in Berlin. The changes
were supposed to go into effect on November 17, 1989, but at a press conference on November 9, a
government spokesperson mistakenly announced that the opening of the borders was to go into
effect immediately. (MAJOR, 2010, p. 53)
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Abstract: Dementia is a serious neurodegenerative disease that leads to a decline in some
neuronal populations. As a result, higher cognitive functions such as memory, thinking, orientation,
comprehension, counting, ability to learn, speech and judgment are affected. Appropriate medical
and nursing care using various strategies can to some extent compensate for the affected cognitive
functions and maintain the quality of life of the patient with this disease. Adequate nursing care in
home care is difficult as a non-professional suddenly thrust into the role of carer does not have the
necessary education or skills to provide it.
Key words: dementia, carer, care, informal care, burden,
Introduction
Alzheimer’s disease is a serious neurodegenerative brain disorder, leading to the decline of
some populations of neurones and consequently to brain atrophy (loss of nerve tissue). The first
symptoms are memory disturbances, especially of the short-term memory. Relatively little
distortion of orientation in space and time occurs during the course of development of dementia.
With gradual deepening of dementia, patients begin to get lost, often away from their home, in the
more severe stages of dementia even in their own apartment. Because of the disturbed orientation in
time, for example, they go shopping at night(Prince M. et al.,2013). Disorders of orientation are
often associated with a reduction or loss of the abilities of logical reasoning and judgement.
Gradually, failure occurs in all components of memory, which can lead in severe stages of dementia
to amnestic disorientation - the sufferers are totally disorientated because they do not remember
anything new. During the development of Alzheimer’s, they begin to forget names, terms and there
is a substantial reduction of vocabulary. There is a substantial decline in intellect, thinking slows
down. Disorders of the phatic functions (all types of aphasia) may occur. (Broadal, 2008).
Dementias of the Alzheimer’s type can be divided schematically into three levels:
Mild dementia is marked by disorders of memory, which are partly subjective (the patient is
aware of a loss of memory), but also objectively measurable using testing methods. Disorders of the
declarative memory occur, especially in the short and medium term - failures in remembering new
information as well as disruption of daily life activities, especially in the professional sphere and
more complex activities. Disorders of orientation may be observed, especially in places which are
more remote and less visited by the patient. Mood disorders (mainly depression) are common.
Moderate dementia is marked by a major deterioration of memory in all components. Disorientation
in time and space is common. (Klímová, 2011) Severe dementia is marked by severe impairment to
all components of memory. Sufferers are unable to remember new information, are completely
disoriented, unable to remember where their bed, their room and the toilet are. They do not
recognize people around themselves, often not even their closest relatives (Králová, 2017)
Treatment of Alzheimer’s Disease
Procedures for treating Alzheimer’s can be divided into 2 categories: biological and nonbiological, and in practice it is suitable to combine both methods. The most common biological
treatment approach is pharmacotherapy. Pharmacotherapy for Alzheimer’s is cognitive –primarily
affecting impairment to the cognitive functions and non-cognitive, aimed at influencing the
associated disorders of mood and affectation, behavior, sleep which are often found in patients with
Alzheimer’s. (Klímová, 2011) As part of the cognitive pharmacotherapy for the lighter and
medium forms of Alzheimer’s, Acetylcholinesterase inhibitors are the drugs of choice.
Cholinesterase enzymes (acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase) are enzymes which as part
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of their metabolism degrade one of the important neurotransmitters in the nervous system acetylcholine. This substance is formed and released less in the brain of patients suffering from
Alzheimer’s or also other dementias. It is very important for memory. The pharmacological
blockade of cholinesterases in the brain increases the cerebral acetylcholine content and thus
improves memory functions. In Slovakia, 3 inhibitors / blockers of brain cholinesterases are used donepezil, rivastigmine and galantamine. In the severe stages of Alzheimer’s, memantine is used,
which acts through another brain transmitter system: the excitatory amino acids glutamate and
aspartate. Memantine acts neuroprotectively (protects the nerve cell against some harmful
substances) and improves learning ability. (Králová, 2017)Nootropic drugs and related substances
are medicines which primarily improve the exchange and usuability in the brain of glucose and
other nutrients, they act against oxygen deprivations. These include e.g. piracetam o pyritinol.
Nootropic drugs are also used on a supplementary basis in the treatment of Alzheimer’s, their
greatest use is e.g. in case of vascular dementia. (Klímová, Magurová 2013) Non- cognitive
pharmacotherapy influences behavioral disorders in dementia, changes of mood and affectation, and
sleeping disorders. For calming restlessness or even associated delirium, modern substances known
as 2nd generation antipsychotics are used, which have a minimum of undesirable side effects.
Modern antidepressants (medicines acting against depression) and modern anxiolytics (medicines
for anxiety) are also used. Alongside pharmacotherapy, an essential role in the treatment of
Alzheimer’s is played by the non-pharmacological management of dementia, with a large number
of programmes of activities prepared, cognitive training and cognitive therapy and kinesiotherapy.(
Baumgart, et al., 2015)
Home Care Providers patients with dementia
Family members and friends who act as caregivers for elderly loved ones have sometimes
demanding responsibility. They sometimes forsake their own needs to ensure and enhance the wellbeing and quality of life of their aging loved ones in the comforts of home. Home is where seniors
want to age in place. Home care providers intend to help them stay there as long as possible, they
are providers are professionals who also understand the importance of offering care with dignity
and respect.(Kučerová, 2006). For in-home care professionals, meeting the physical needs of their
clients isn’t enough. They understand that meeting the emotional needs of their clients is equally
important. Long-term care of a non-independent person can be burdensome in many ways. The
changes that the patient and the carer have to undergo after diagnosing Alzheimer's disease are
reflected in the need to provide some support in care. The burden on the carer can be divided into an
objective and subjective component. The objective factors creating an excessive psychological
burden on carers include the length of care, cohabitation in a shared household, the degree of
dependence of the dependent person, the time required for daily care and the type of disability. The
subjective burden on carers depends on their own experience of their role. Reactions to individual
stressors are influenced by various psychosocial factors such as family relationships, the social
environment and cultural habits (Bragdon, 2009). There is a frequent feeling of a loss of privacy,
emotional reactions such as anger, worry, frustration, depression, anxiety, tiredness. The stressors
also include feelings of excessive tension, lack of time, ignorance of the situation, physical and
psychological burden, changes to interpersonal relations and the financial situation.(Prince et a.,
2013) Long-term stress in immediate carers often leads to sleep disorders, depression and increased
overall morbidity. In particular, in the advanced stages of the disease, carers are subjected to a
significant emotional, physical and time burden, so educational, social and psychotherapeutic
support of the carers is just as important as care for the sufferers. Counselling, self-help groups and
carer education programs are proven to delay the institutionalization of the patient and to improve
the quality of life and the satisfaction of family members and those affected by dementia. Family
members can contact one of the institutions providing social and healthcare services for help with
matters relating to monetary benefits, health assistance and social assistance. Self-help groups are a
great help for carers. As part of their self-help groups, carers share their experiences, help each
other with problems related to caring for their relatives in the form of practical advice and
procedures, as well as emotional experiences (Ferková, Ilievová 2013).
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Conclusion
Alzheimer’s dementia is a disease that touches only not one person, but the whole family
looking after the elderly person. The pillar of care for an Alzheimer's patient is the actual behaviour
and approach of the carer. People looking after the victim have to face difficulties, which they
manage to a greater or lesser extent, from encountering the diagnosis, through appropriate
treatment, to caring for the sick. It is therefore very important that carers have a lot of information
and knowledge about the comprehensive care of patients with Alzheimer's disease to help them
improve their lives in the home environment.
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Abstract. Scientific progress from eighteen century had caused economic development and
induced slow but changes in the structure of medieval society, creating the seeds of future
capitalistic relations and of modern and society. These step by step changing in social order lead to
social movements, disorders and uprisings in the name of social justice and a general better life. The
signal was given by French Revolution of 1789 and Napoleonic wars spread in Europe from West
to East the noble ideas of justice fraternity and equality, ideas that latter have transformed in
movements of national affirmation. In this large magnitude, European bowl national principle was
formed. Transylvania (nowadays a region in Romania), as part of Habsburg Empire from 1711 and
of Austrian and Hungarian dualism monarchy from 1867 was driven in the European current of
national ideas. There are objectives causes which can explain national aspects from Transylvania.
After 1699 when Habsburg Empire had defeated Ottomans and drove out them from the center of
Europe, Austrian have taken over undeveloped region of Hungarian Kingdom and Transylvania
with a relative high degree of corruption coming from Hungarian aristocracy. The Austrian
leadership very quickly had understood the necessity of reforms and reorganization of the
multinational state correlated with the enlarging of civil rights of ethnics from the Empire in the
interest of enforcement and cohesion of the Empire. For these reasons, already social, economic,
politic and religious reforms were realized in eighteen century together with enlarged education for
all ethnics of the Empire. As consequence, due to the access to education, due to the Greek Catholic
and Orthodox Churches an intellectual Romanian elite is formed, an elite capable to formulate the
national ideas, political and social goals, am elite who has obtained the full support of Romanian
ethnics from all social categories. The fight of Romanian from Transylvania was not a singular
phenomenon, because other ethnic (Italians, Serbes) have chosen their way of national affirmation.
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There are valid reasons for giving students firm or strict deadlines for assignments [2, 4, 5].
There are also reasonable justifications for providing students flexible due dates for assignments
[1,3]. However, there is no clear consensus for the best policy. The decision faced by educators is
not what late policy is best for all students, though, but rather what is the best policy for their
students.
Here we consider the perceived impacts of providing working adult students increased
flexibility for assignment due dates in an online prerequisite course for business graduate studies.
The course under consideration is a combination of introductory statistics and microcomputer
applications. It is delivered as an online course three times a year—spring, summer, and fall
semesters. Students in the course typically have regular full-time jobs and additional responsibilities
unrelated to their graduate program.
Data was collected for 17 semesters beginning with the spring of 2016 through the summer
of 2021. Prior to the summer of 2019 students were given strict deadlines and requests for
extensions were handled on an individual basis. In the summer of 2019 the following flexible policy
was put in place: “Although a steady progression is expected, all graded assignments may be turned
in for full credit until the last day of the class.” Recommended due dates throughout the semester
are provided to help students pace themselves. In an effort to discourage procrastination temporary
grades are recorded after the recommended due dates. This is intended to give an idea of how much
work would be ideally completed at that point in the semester.
The available data for the 17 semesters includes final marks on a 100% scale for 121
students. Of these, 67 students were enrolled in the course during the strict deadline period, and 54
students during the flexible due date period. However, it should be noted that 7 students retook the
course, and 17 students unofficially withdrew from the course. An unofficial withdrawal is
abandonment of the course or cessation of activity in the course without formally withdrawing from
the course. Due to a generous course retake policy that allows course grade replacement and other
factors such as financial aid or assistantship eligibility, formally withdrawing from the course is not
always in a student's overall best interest. In addition, it should be noted that in this program
students who withdraw, either officially or unofficially, or otherwise cease activity in the course
almost always do so due to non-academic reasons often related to changes in their regular full-time
jobs or other additional responsibilities unrelated to their graduate program. Given the
circumstances it seems informative to consider both the full data set and the subset of data that
excludes unofficial withdrawals and the first attempts of students who ultimately retook the course.
The subset of data with these exclusions includes 100 students. Of these, 59 students were enrolled
in the course during the strict deadline period, and 41 students during the flexible due date period.
The total number of observations in the data subset accounts for 3 students who unofficially
withdrew but subsequently retook the course.
For the full data set the average mark, on a 100% scale, was 74.61% for all students, 73.97%
during the strict deadline period, and 75.41% during the flexible due date period. The small
difference of 1.44% between the two periods may not be of practical significance. For the subset of
data excluding unofficial withdrawals and the first attempts of students who ultimately retook the
course, the average mark was 83.90% for all students, 81.53% during the strict deadline period, and
87.30% during the flexible due date period. Although it cannot be assumed that the difference is due
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to the change in the due date policy as causality is not inferred, the difference of 5.77% between the
two periods suggests the flexible due date policy might be better for these students in this course.
As many other factors changed during the time periods examined, some controllable and
some uncontrollable, this case demonstrates the difficulty in robustly establishing the impacts due to
a policy change; qualitative methods may be better in this case. Unfortunately, sufficient qualitative
evidence, such as comments regarding the due date policy in course evaluations, is not available.
However, even though the information available may be imperfect and incomplete, the fact
remains a policy decision must be made. The task is to make the best use of the information
available to aid the decision-making process.
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This article deals with trigonometric inequalities of the following types:
|𝑠𝑖𝑛 𝑥| < 𝑎; |𝑠𝑖𝑛 𝑥| > 𝑎; |𝑐𝑜𝑠 𝑥| < 𝑎; |𝑐𝑜𝑠 𝑥| > 𝑎,
hereinafter 0<a<1.
1. First consider the inequality |𝑠𝑖𝑛 𝑥| < 𝑎. We transform this modular inequality into its
equivalent double inequality: −𝑎 < 𝑠𝑖𝑛 𝑥 < 𝑎. Taking in account that the function
𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 is increasing at certain periodically repeating intervals of its domain of definition,
𝜋
𝜋
that is, at intervals (− 2 + 2𝜋𝑘; + 2 + 2𝜋𝑘) , where k are integers here and below, that is,
𝑘 = 0; ±1; ±2; ±3; … , we can write a set of solutions of the considered inequality:
−1 (−𝑎)
𝑠𝑖𝑛
+ 2𝜋𝑘 < 𝑥 < 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 , or − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘, since the
function 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛−1 𝑥 is odd. The function y=sin x decreases on the aggregate of II and III quarters
of the trigonometric circle, that is, this aggregate is not the range of the function
y=sin-1 x. If the roots of the equation sin x=a in the right trigonometric semicircle are
sin-1 a+2𝜋𝑘, then in the left semicircle the roots of the equation sin x=a will be
(𝜋- sin-1 a) +2𝜋𝑘. Then we will have:
−𝑎 < 𝑠𝑖𝑛𝑥 < 𝑎 => (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 (−𝑎)) + 2𝜋𝑘 > 𝑥 > (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 , or
(𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 > 𝑥 > (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 , or
(𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < (𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘.
Combining the results obtained we will have:
1.

|𝑠𝑖𝑛𝑥| < 𝑎 => 𝑥 ∈ (− 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 ; 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘) 𝑈
𝑈 ((𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘; (𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘)

2. Then consider the inequality |𝑠𝑖𝑛 𝑥| > 𝑎. We transform this modular inequality into an
equivalent set of inequalities and act similarly to point 1. In the right trigonometric semicircle, the
function y=sin x increases:
−1 ≤ 𝑠𝑖𝑛 𝑥 < −𝑎,
𝑠𝑖𝑛 𝑥 < −𝑎,
[
=> [
=>
1 ≥ 𝑠𝑖𝑛 𝑥 > 𝑎
𝑠𝑖𝑛 𝑥 > 𝑎
𝜋
𝜋
− 2 + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < −𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘,
− 2 + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < −𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘,
=> [ 𝜋
=> [
𝜋
−1
−1
+
2𝜋𝑘
≥
𝑥
>
𝑠𝑖𝑛
𝑎
+
2𝜋𝑘.
𝑠𝑖𝑛
𝑎
+
2𝜋𝑘
<
𝑥
≤
+ 2𝜋𝑘.
2
2
In the left trigonometric semicircle, the function y=sin x decreases:
−1 ≤ 𝑠𝑖𝑛 𝑥 < −𝑎,
𝑠𝑖𝑛 𝑥 < −𝑎,
[
=> [
=>
1 ≥ 𝑠𝑖𝑛 𝑥 > 𝑎
𝑠𝑖𝑛 𝑥 > 𝑎
𝜋
3𝜋
+ 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘,
+ 2𝜋𝑘 ≥ 𝑥 > (𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘,
2
2
=> [ 𝜋
=> [
3𝜋
−1
(𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 < 𝑥 ≤ + 2𝜋𝑘.
+
2𝜋𝑘
≤
𝑥
<
(𝜋
−
𝑠𝑖𝑛
𝑎)
+
2𝜋𝑘,
2
2
Let us combine the results obtained, while keeping in mind that the right boundary of the
interval must be greater than its left boundary, and for this, the value 2𝜋 must be added to the
obtained right boundary, since the roots of the equation sin x=a differ with an accuracy of 2𝜋 at the
same point of the trigonometric circle:
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𝜋

𝜋

𝑥 ∈ (𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘; 2 + 2𝜋𝑘] 𝑈 [ 2 + 2𝜋𝑘; (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘) 𝑈
3𝜋
3𝜋
𝑈 ((𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘;
+ 2𝜋𝑘] 𝑈 [ + 2𝜋𝑘; (−𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘) =
2
2
=(𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘; (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘) 𝑈((𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) ; (−𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘)
Combining the results obtained we will have:
2. |𝑠𝑖𝑛 𝑥| > 𝑎 => 𝑥 ∈ (𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘; (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘) 𝑈
𝑈 ((𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘; (−𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘)
3. Further consider the inequality |𝑐𝑜𝑠 𝑥| < 𝑎. We transform this modular inequality into its
equivalent double inequality: −𝑎 < 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < 𝑎. Taking in account that the function 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 is
decreasing at certain periodically repeating intervals of its domain of definition , that is, on intervals
(0 + 2𝜋𝑘; 𝜋 + 2𝜋𝑘), we can write a set of solutions of the considered inequality: 𝑐𝑜𝑠 −1 (−𝑎) +
2𝜋𝑘 > 𝑥 > 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 , or (𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎) + 2𝜋𝑘 > 𝑥 > 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 , or 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 <
𝑥 < (𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎) +2𝜋𝑘 . The function y=cos x increases on the aggregate of the III and IV
quarters of the trigonometric circle, that is, in the lower trigonometric semicircle. But this set is not
the range of the function y=cos-1 x. If the roots of the equation
cos x=a in the upper trigonometric circle are cos-1 a+2𝜋𝑘, then in the lower semicircle the
roots of the equation cos x=a will be (-cos-1a) +2𝜋𝑘. Then we will have:
−𝑎 < 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < 𝑎 => -cos-1 (-a) +2𝜋𝑘 < 𝑥 < -cos-1a +2𝜋𝑘 =>
=> −( 𝜋 −cos-1 a) +2𝜋𝑘 < 𝑥 < −cos-1a +2𝜋𝑘.
Let us combine the results obtained, while keeping in mind that the right boundary of the
interval must be greater than its left boundary, and for this, the value 2𝜋 must be added to the
obtained right boundary, since the roots of the equation cos x=a differ with an accuracy of 2𝜋 at the
same point of the trigonometric circle:
(−( 𝜋 −cos-1 a) + 2𝜋) +2𝜋𝑘 < 𝑥 < (−cos-1a+2𝜋) +2𝜋𝑘, or
(𝜋 +cos-1 a) +2𝜋𝑘 < 𝑥 < (−cos-1a+2𝜋) +2𝜋𝑘.
Combining the results obtained we will have:
3.

|𝑐𝑜𝑠 𝑥| < 𝑎 => 𝑥 ∈ (𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 ; (𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎) +2𝜋𝑘) 𝑈
𝑈 ((𝜋 +cos -1 a) + 2𝜋𝑘; (− 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎+2𝜋) + 2𝜋𝑘).

4. Finally consider the inequality |𝑐𝑜𝑠 𝑥| > 𝑎. We transform this modular inequality into an
equivalent set of inequalities and act similarly to point 3.
[

𝑐𝑜𝑠 𝑥 < −𝑎,
−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < −𝑎,
−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < −𝑎,
=> [
=> [
=>
𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎
1 ≥ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎
𝑎 < 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ≤ 1
=> [

𝑐𝑜𝑠 −1 (−1) + 2𝜋𝑘 ≥ 𝑥 > 𝑐𝑜𝑠 −1 (−𝑎) + 2𝜋𝑘,
=>
𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 > 𝑥 ≥ 𝑐𝑜𝑠 −1 1 + 2𝜋𝑘

𝜋 + 2𝜋𝑘 ≥ 𝑥 > (𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎) + 2𝜋𝑘 ,
(𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎) + 2𝜋𝑘 < 𝑥 ≤ 𝜋 + 2𝜋𝑘,
=>
[
𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 > 𝑥 ≥ 0 + 2𝜋𝑘
0 + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘.
The function y=cos x increases on the aggregate of the III and IV quarters of the
trigonometric circle, that is, in the lower trigonometric semicircle. But this set is not the range of the
function y=cos-1 x. If the roots of the equation cos x=a in the upper trigonometric circle are cos-1
a+2𝜋𝑘, then in the lower semicircle the roots of the equation cos x=a will be (-cos-1a) +2𝜋𝑘.
𝑐𝑜𝑠 𝑥 < −𝑎,
−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < −𝑎,
−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < −𝑎,
−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < −𝑎,
[
=> [
=> [
=> [
=>
𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎
1 ≥ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎
1 ≥ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎
𝑎 < 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ≤ 1
𝜋 + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < (𝜋 − (− 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎)) + 2𝜋𝑘 ,
=> [
=
−𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 ≤ 0 + 2𝜋𝑘
=> [
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=> [

𝜋 + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 < (𝜋 + 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎)) + 2𝜋𝑘 ,
−𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 ≤ 0 + 2𝜋𝑘.

4. |𝑐𝑜𝑠𝑥| > 𝑎 => 𝑥 ∈ ( −𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘; 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘) 𝑈
𝑈 ((𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎) + 2𝜋𝑘; (𝜋 + 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎) + 2𝜋𝑘)
At the end, we will confirm the obtained formulas with specific examples.
1
1
1
Example 1. |𝑠𝑖𝑛 𝑥| < 2 => 𝑥 ∈ (− 𝑠𝑖𝑛−1 2 + 2𝜋𝑘 ; 𝑠𝑖𝑛−1 2 + 2𝜋𝑘) 𝑈
1

1

𝑈 ((𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 2) + 2𝜋𝑘; (𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 2) + 2𝜋𝑘) =
𝜋

𝜋

= (− 6 + 2𝜋𝑘;
Example 2. |𝑠𝑖𝑛 𝑥| >
𝑈

+ 2𝜋𝑘 ) 𝑈 (

5𝜋

+ 2𝜋𝑘;

7𝜋

+ 2𝜋𝑘).

6
6
6
1
−1 1
−1 1
=> 𝑥 ∈ (𝑠𝑖𝑛 2 + 2𝜋𝑘; (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛 2) + 2𝜋𝑘) 𝑈
2
1
1
((𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 2) + 2𝜋𝑘; (−𝑠𝑖𝑛−1 2 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘)=
𝜋
5𝜋
7𝜋
11𝜋

=( 6 + 2𝜋𝑘;
1

+ 2𝜋𝑘) 𝑈 ( 6 + 2𝜋𝑘;

6

Example 3. |𝑐𝑜𝑠 𝑥| < 2 => 𝑥 ∈ (𝑐𝑜𝑠
𝑈 ((𝜋 +cos
𝜋

2

-1 1

+

3

2

+ 2𝜋𝑘) 𝑈

+2𝜋) + 2𝜋𝑘)=

2

+2𝜋𝑘 𝑈 ( 3 + 2𝜋𝑘;

Example 4. |𝑐𝑜𝑠 𝑥| > 2 => 𝑥 ∈ ( −𝑐𝑜𝑠
−1 1

4𝜋

−1 1

+ 2𝜋𝑘).

6
−1 1
2𝜋𝑘 ; (𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 2)
−1 1

) + 2𝜋𝑘; (− 𝑐𝑜𝑠

2
2𝜋

= ( 3 + 2𝜋𝑘;

1

−1 1

+ 2𝜋𝑘; 𝑐𝑜𝑠

5𝜋

3
−1 1

+ 2𝜋𝑘).

+ 2𝜋𝑘) 𝑈

2
−1 1
𝑐𝑜𝑠 2)

𝑈 ((𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 2) + 2𝜋𝑘; (𝜋 +
+ 2𝜋𝑘)=
𝜋
𝜋
2𝜋
4𝜋
= (− + 2𝜋𝑘; + 2𝜋𝑘) 𝑈( + 2𝜋𝑘; ( + 2𝜋𝑘).
3
3
3
3
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ON THE GENERALIZED THETA-SERIES FOR POSITIVE DEFINITE NONDIAGONAL
QUADRATIC FORMS OF r VARIABLES
Shavgulidze Ketevan
Ketevan.shavgulidze@tsu.ge
Associate professor
Department of Mathematics
Faculty of exact and natural sciences
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University
In this paper the spaces of generalized theta-series with respect to nondiagonal quadratic
form is considered and the upper bound for the dimension of these spaces is obtained.
Let
𝑄(𝑋) = 𝑄(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑟 ) = ∑ 𝑏𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗
1≤𝑖≤𝑗≤𝑟

be an integer positive definite quadratic form of 𝑟 variables and let 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗 ) be the
symmetric 𝑟 × 𝑟 matrix of the quadratic form 𝑄(𝑋), where 𝑎𝑖𝑖 = 2𝑏𝑖𝑖 and 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑖 = 𝑏𝑖𝑗 , for 𝑖 < 𝑗
∗
, and 𝑎𝑖𝑗
is the element of the inverse matrix 𝐴−1 .
A homogeneous polynomial 𝑃(𝑋) = 𝑃(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑟 ) of order 𝜈 with complex coefficients,
satisfying the condition
𝜕 2𝑃
∗
∑ 𝑎𝑖𝑗
(
)=0
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗
1≤𝑖,𝑗≤𝑟

is called a spherical polynomial of order 𝜈 with respect to 𝑄(𝑋).
Let P(𝜈, 𝑄) denote the vector space over ℂ of spherical polynomial 𝑃(𝑋) of even order 𝜈
with respect to 𝑄(𝑋).
Let
𝜗(𝜏, 𝑃, 𝑄) = ∑ 𝑃(𝑛)𝑧 𝑄(𝑛) ,

𝑧 = 𝑒 2𝜋𝑖𝜏 ,

I𝑚𝜏 > 0

𝑛∈ℤ𝑟

be the corresponding generalized 𝑟- fold theta-series. 𝑇(𝜈, 𝑄) denote the vector space over ℂ
of generalized multiple theta-series.
𝑇(𝜈, 𝑄) = { 𝜗(𝜏, 𝑃, 𝑄) ∶ 𝑃 ∈ 𝐏(𝜈, 𝑄)}.
Gooding [1] calculated the upper bound of the dimension of the space 𝑇(𝜈, 𝑄) for some
diagonal quadratic form of 𝑟 variables
𝑄1 (𝑋) = 𝑄1 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑟 ) = 𝑏11 𝑥12 + 𝑏22 𝑥22 + 𝑏33 𝑥32 + . . . + 𝑏𝑟𝑟 𝑥𝑟2 ,
and showed that
𝜈
+𝑟−2
dim 𝑇(𝜈, 𝑄1 ) ≤ (2
).
𝑟−2
In [2] for the nondiagonal quadratic form of 𝑟 variables
𝑄2 (𝑋) = 𝑄2 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑟 ) = 𝑏11 𝑥12 + 𝑏22 𝑥22 + 𝑏33 𝑥32 + . . . + 𝑏𝑟𝑟 𝑥𝑟2 +𝑏12 𝑥1 𝑥2
we calculated the upper bound of the dimension of the space T(𝜈, 𝑄2 )
𝜈
1
+𝑟−3 𝜈
dim 𝑇(𝜈, 𝑄2 ) ≤ (𝑟−2) (2
) (2 + 𝑟 − 2).
𝑟−3
Consider the nondiagonal quadratic form of 𝑟 variables
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𝑄3 (𝑋) = 𝑄3 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑟 ) = 𝑏11 (𝑥12 + 𝑥22 ) + 𝑏33 𝑥32 + . . . + 𝑏𝑟𝑟 𝑥𝑟2 +𝑏12 𝑥1 𝑥2
We construct the integral automorphisms 𝑈 of the quadratic form 𝑄3 , it is known [1], that
𝜗(𝜏, 𝑃(𝑋), 𝑄3 ) = 𝜗(𝜏, 𝑃(𝑈𝑋), 𝑄3 ).
Thus, the theta-series 𝜗(𝜏, 𝑃(𝑋), 𝑄3 ) and 𝜗(𝜏, 𝑃(𝑈𝑋), 𝑄3 ), corresponding to different basis
polynomials 𝑃(𝑋) and 𝑃(𝑈𝑋), are linearly depended. The number of linearly depended theta-series
is
𝜈
(2 + 𝑟 − 3)
𝑟−2
Hence, for the maximal number of linearly independent theta-series we get
𝜈
𝜈
𝜈
1
+𝑟−3 𝜈
+𝑟−3
+𝑟−2
dim 𝑇(𝜈, 𝑄3 ) ≤ (𝑟−2) (2
) (2 + 𝑟 − 2) − (2
) = (2
).
𝑟−3
𝑟−2
𝑟−2
Thus, we have the following
Theorem. Let 𝑄3 (𝑋) be the nondiagonal quadratic form of 𝑟 variables, given by
𝑄3 (𝑋) = 𝑏11 (𝑥12 + 𝑥22 ) + 𝑏33 𝑥32 + . . . + 𝑏𝑟𝑟 𝑥𝑟2 +𝑏12 𝑥1 𝑥2 , then
𝜈
+𝑟−2
dim 𝑇(𝜈, 𝑄3 ) ≤ (2
).
𝑟−2
References:
1. F. Gooding, Modular forms arising from spherical polynomials and positive definite
quadratic forms, J. Number Theory 9, pp.36-47, 1977.
2. K. Shavgulidze, On the space of generalized theta-series for certain quadratic forms in
any number of variables, Mathematica Slovaca 69, N1, pp.87-98, 2019.
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TABLETS CONTAINING PRAMIPEXOLE LOADED MCM-41 NANOPARTICLES
DOUBLE COATED WITH ALGINATE AND CHITOSAN: STABILITY STUDIES AND
RELEASE CHARACTERISTICS
Slavkova Marta1
Voycheva Christina1
Popova Teodora1
Tzankova Diana2
Tzankov Borislav1
1
Department of Pharmaceutical Technology and Biopharmacy, Faculty of Pharmacy,
Medical University of Sofia, Bulgaria
2
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Abstract. Pramipexole is a freely water soluble drug used in the chronic treatment of
Parkinson’s disease. The application of modified drug release dosage form with minimized burst
effect represents a possibility for improved therapeutic outcome with limited adverse reactions.
Therefore tablets containing double coated mesoporous silica nanoparticles were prepared using
direct compression method. The proposed composition of the tablets provides excellent opportunity
for Pramipexole release modification. Its release kinetics were investigated and show First order
model as well the stability upon 6 months of storage at 25oC showed no significant changes in the
physical properties.
Key words: Pramipexole, MCM-41, sodium alginate, chitosan, physical stability
1. Introduction:
Parkinson’s disease (PD) is a chronic neurodegenerative disorder associated with neuronal
loss in substantia nigra and the corresponding dopamine deficiency with an onset in the late fifties
[1].
Pramipexole is a non-ergot alkaloiddopamine agonist which is selective to D2 receptor
subfamily and therefore is very therapeutically effective in the treatment of Parkinson’s disease
with limited side effects [2]. It is characterized with high absolute bioavailability (more than 90%),
elimination half-life 8-12h in healthy controls which tends to increase to 12-16h in patients with PD
[3]. The oral administration is associated with fluctuations in the stimulation of the dopamine
receptors which is responsible for the observed side effects such as orthostatic hypotension,
constipation, dizziness, muscle spasms and others [4]. Modified release formulations could decrease
the incidence of side effects and improve the efficacy of treatment [5]. Pramipexole is highly water
soluble substance with solubility about 200mg/ml at room temperature [6]. Different approaches
have been studied as an option to modify Pramipexole release [4; 7; 8; 9]. Mesoporous silica
nanoparticles (MCM-41) provide an opportunity for the modification of Pramipexole release.
MCM-41 are characterized by large surface area, high pH, heat and mechanical stability, as well as
biocompatibility [10; 11].
Pramipexole is an inherently stable API, even though there is data showing that an
interaction with tableting excipients is possible leading to a decrease in API amount and increase in
related substances []. Therefore stability of the prepared drug delivery systems is an important
parameter that needs to be investigated within different time frames in order to determine the shelf
life of a potential dosage form.
Aim of the current work is to determine the release mechanism of Pramipexole from tablets
containing alginate/chitosan coated MCM-41 nanoparticles and to investigate the stability profiles
of the prepared systems. It was determined a First-order release model of the API and no significant
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change in the loaded API amount which suggests modified release and high stability of the
proposed drug formulation.
2. Materials:
MCM-41 with average particle size 400nm, pore size 2.6nm, surface area 1003m2/g and free
volume 1.07 cm3/g, Pramipexole and Chitosan (MW 110 000 – 150 000) were purchased from
Sigma Aldrich (St. Louis, USA). Sodium alginate (low viscosity) was supplied by Alfa Aesar
GmBH & CoKG (Karlsruhe, Germany). Avicel PH 102, hydroxypropylmethylcellulose, lactose,
magnesium stearate and PEG 6000 were purchased from BASF (Germany). Colloidal silica dioxide
was from Evonik (Germany).
3. Methods:
Pramipexole was loaded into MCM-41 nanoparticles at 37oC at 1:1 ratio using modified
solvent impregnation method [8].
The double coating procedure was performed in two steps by subsequent immersing of the
drug loaded nanoparticles in 0.12% aqueous polymer solution (first chitosan, then sodium alginate)
for 1h, centrifuged at 17 000 rpm for 20 min, rinsed with distilled water, dispersed by vortex and
separated again by centrifugation. Then the double coated nanoparticles were dried for 12h at 25oC.
3.1 Stability studies:
All tested parameters were evaluated immediately after preparation (reference) as well as
after 6 months of storage at 25oC. Size, polydispersity index and zeta-potential were measured in
triplicate per sample with Nano ZS zetasizer, UK, Worcestershire. Pramipexole content in the tablet
formulation was evaluated spectrophotometrically at 262 nm. Tablet strength was determined in
Newtons (N) with TBH 30 Erweka, Germany. Tablets friability was evaluated with a friabilator
(PTF 20 DDFT, Federal German rep). Disintegration of tablets was tested with ZT Erweka 72,
Federal German rep).
3.2 In vitro release:
Pramipexole release was investigated in different media with pH1.2 and pH 6.8
correspondingly immediately after preparation of the tablets and after 6 months of storage. The
dissolution test was performed in triplicate with paddle method in 900 ml of release medium at 100
rpm and 37oC (Erweka DT6, Germany). Samples were withdrawn at predetermined time intervals.
The samples were then centrifuged at 15000 rpm for 15 min and the released API amount was
determined spectrophotometrically at 262 nm using Thermo Fischer Scientific spectrophotometer
Model EVO300PC, Madisou, WI 5S711, USA.
3.3 Release kinetics:
Equations of known theoretical models describing release kinetics including zero-order, first
order, Higuchi, Hixson-Crowell and Korsemeyer-Peppas were used (table 1). The data from the
release studies was fitted to the models in order to determine the Pramipexole release mechanism.
4. Results and discussion:
Pramipexole was successfully loaded by modified solvent impregnation method onto double
coated MCM-41 nanoparticles with loading efficiency 48%. The high API encapsulation could be
explained by the mesoporous characteristics of the nanocarrier.
The size (580 nm; 576 nm), polydispersity index (0.78; 0.82) and zeta-potential (-45  5
mV; -47  7mV) of the prepared chitosan-alginate double coated MCM-41 nanoparticles were
determined correspondingly immediately after preparation and within 180 day of storage at 25 OC.
The findings suggest there is no significant change in the physical characteristics of the prepared
nanosized delivery systems.
Further investigation of the tablet characteristics showed insignificant alterations in
Friability (0.30%; 0.32%), crushing strength (78  2 N; 77  3 N) and tablet disintegrating
properties. The results suggest sufficient durability of the tablets upon storage and the proposed
method for direct compaction with the excipients chosen is optimal for the preparation of a final
dosage form of Pramipexole.
Initial drug content in the prepared tablets corresponded to 0.749mg (  0.003 SD). After 6
months of storage the API content was without significant change 0.748mg ( 0.002 SD).
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The release profiles of the proposed tablet formulation in acidic buffer pH=1.2 and
phosphate buffer pH=6.8 immediately after preparation are shown on fig 1a and 1b
correspondingly. The data shows a decrease in the released Pramipexole amount at the initial phase
in both media. Therefore burst effect and rapid rise in the concentration above the toxic threshold of
the API is prevented. This could be due to the hindering of the release of the water soluble API by
the presence of chitosan and alginate coating layers.
After six months of storage at 25oC the release experiments were performed again and the
results are presented on fig. 1c and 1d for pH=1.2 and pH=6.8 correspondingly. No significant
changes in the release behavior is observed for the tableted formulations. It can be stated that the
proposed tablet formulations provide stable release within 6 months of storage.

Fig. 1 Release profiles of Pramipexole from MCM-41 double coated nanoparticles;
tablets containing pure Pramipexole and tablets containing double coated MCM-41
nanoparticles in pH=1.2 (a, c) and pH=6.8 (b, d) immediately after preparation (a, b) and
upon 6 months of storage (c, d) (n=3;  SD).
The fitting to different release kinetics models (table 1) showed First order release for the
MCM-41 double coated particles either alone or in tablet formulations. Therefore the amount of the
freely water soluble Pramipexole governs the rate of release.
Table 3. Kinetic models fitting results for Pramipexole release according to equations 1-5.
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5. Conclusion:
All the results suggest that MCM-41 Pramipexole loaded nanoparticles with
chitosan/alginate double coating provide suitable system for modified release dosage form with
minimized burst effect that tends to stay stable over time and is therefore potentially applicable in
the long-term treatment of Parkinson’s disease.
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Abstract. Pandemically spread and connected with wide variety of pathologies – the herpes
simplex viruses are important pathogens in the human population. Their symptomatic can vary from
asymptomatic to life-threatening conditions in newborns. With growing variety of resistant strains –
the therapy of these infections became more and more problematic with every single day.
Our research targets traditional medicine plants that can be screened for activity towards
Herpes simplex virus type 1 and type 2. We have studied Teucrium chamaedrys L. and Teucrium
montanum L. extracts from plants collected from several populations in Bulgaria. Both species are
used in traditional medicine of the region and are valuable source of biologically active substances.
In our study we have observed both activity towards virus replication inside the host cell and
activity towards extracellular virus. This activity varied widely both between the studied plants and
between populations. Most active was the Methanol extract from the population near Parvenets
village with more than 50% replication inhibition and 98% inactivation of the Herpes simplex virus
type 2.
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Modern medical language is notably based on terms of Greek and Latin origin. While Greek
dominates in pathology, i.e. names of conditions, treatments and procedures, the Latin language to a
large extent is used in anatomy to name the structures and natural processes. Both Latin and Greek
contribute for the compound of the pharmaceutical and clinical terminology.
If we dive deeper into this abundance of notions, we’ll discover unpredictable number of
mythological names. The famous hero of the Trojan war Achilles, whose name stands for the
anatomic Achilles tendon, is well-known in contemporary common culture, but how many more
mythological personages give their names in the medical vocabulary?
Let us start with some of the most frequently used terms. The word “hygiene” is based on
the name of Hygieia. In Greek mythology Hygieia was goddess of health and cleanliness. She was a
daughter of the Greek god of medicine Asclepius, and she had four sisters – each one associated
with a different art. She’s one of the gods named in the Hippocratic oath:
“I swear by Apollo Healer, by Asclepius, by Hygieia, by Panacea, and by all the gods and
goddesses, making them my witnesses, that I will carry out, according to my ability and judgment,
this oath and this indenture.”[1]
Although there was a cult of Hygieia as an independent goddess, it’s interesting to note that
among many others Hygieia was also one of the titles given to Athena.
The word “psychology” contains as a main element psyche, which was the name of the
goddess of soul. She’s known from one of the few ancient novels – the narrative about her is
inserted within the main story of “The Golden Ass” by Lucius Appuleius[2]. Born mortal as the
youngest daughter of king and queen, she was so beautiful, that people began worshipping her and
abandoned the temples of Aphrodite. The enraged goddess sent her son Eros to make Psyche fall in
love with a wicked person, who would ultimately destroy her. Eventually, when Eros saw her
marvelous beauty, he fell in love and decided to spare her from the rage of his mother.
The name Psyche is a combining element in other terms such as psychiatry, psychasthenia,
psychopathia, psychogenic.
Among the anatomical terms we can find the name of Venus, noting mons Veneris in
females. Known also as mons pubis (pubic mound), it forms the anterior part of female genitalia.
Due to the fact that most of the myths are adopted from Greek mythology, Venus is usually
considered as the Roman version of Aphrodite. She was goddess of love, beauty and fertility. The
name of Aphrodite is the base of the name of pharmaceutical group – remedia aphrodisiaca –
substances which increase sexual desire.
In mythology Hypnos was the personification of sleep. He is the son of Nycta - “The Night”,
and his brother is Thanatos - “The Death”. His name is in the root of the term hypnosis, but also the
condition of hypnolepsia (uncontrollable compulsion to sleep). We find the name of his brother in
the terms euthanasia and thanatophobia (death anxiety, fear of the death). The name of their mother
– the personification of night - is part of the term nyctalopia: inability to see well at night.
In Pharmacology one of the strongest analgesics is Morphine, which was named after
Morpheus. As one of the thousand sons of Somnus (“The Sleep”) he was associated with dreams.
The conditions insomnia and hypersomnia contain the name Somnus. Wе can recognize his name in
the pharmaceutical group of sedatives – remedia somnifera, literally medications, which induce
sleep.
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The rare intersex condition known as hermaphroditism incorporates the names of Hermes
and Aphrodite. Hermaphroditus was their child. According to different variations of the myth this
creature was either born with a body combining both sexes, or fused with the nymph Salmacis
resulting in one body with physical signs of both sexes.
Another significant, however minor fertility god – Priapus gives the name of condition
called priapism. This is a persistent painfull erection, which lasts for hours. There are different
types and causes for the condition. Priapus was a rustic god, protector of livestock, orchard trees
and gardens and in charge of fertility. He was most commonly depicted with abnormally large erect
phallus.
In medicine saturnism is lead poisoning. It was described and studied in Antiquity. Lead
was excessively used for Roman aqueducts and water pipes. In 1st century BC Vitruvius [3] noted
that water is better and less harmful in earthenware pipes than those made of lead. On the other
hand, the so called “sugar of lead” (lead diacetate) was used to sweeten wine. It was considered that
gout known as "saturnine" gout resulted from this. Saturn is a central personage from the Roman
mythology. His reign was the Golden Age. He’s God of plenty and wealth, of periodical renewal of
the nature. In his honor was celebrated one of the major festivals in Roman calendar - Saturnalia –
notable with the carnivals and overturning of the world, the social norms and roles. Masters turned
into slaves and everything was permitted, there were no restrictions and limits. Another
interpretation is that Saturnalia was a festival of winter solstice. “The renewal of light and the
coming of the new year was celebrated in the later Roman Empire at the Dies Natalis of Sol
Invictus, the "Birthday of the Unconquerable Sun," on December 25”[4]. One of the theories
regarding the relation between Saturn and the the saturnism is that when lead poisoning occur the
affected people “were called “saturnine”, dark and cynical, after the ghoulish father of gods,
Saturn”[5].
This short study can be certainly amplified with more examples. It is fascinating how these
names became part of the vocabulary of contemporary medical disciplines. Millennia ago ancient
singers propagated the narratives about the origin of the world, the lives of Gods, creatures and
heroes. Initially in oral poetic tradition, these myths were later written by Greek and Roman
authors and crossing the centuries they become significant part of the medical terminology.
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Разработка надежных и безопасных систем электронного голосования актуальна не
только в связи с широким спектром ее применения, но и из-за сложности проблемы.
Электронное голосование - это термин, охватывающий несколько различных типов
голосования, методов голосования и электронных средств подсчета голосов. Системы
электронного голосования включают в себя перфокарты, системы голосования с оптическим
сканированием и специализированные киоски для голосования (включая автономные
электронные системы прямой записи голосования) и средства передачи бюллетеней и
голосов по телефону, через частную компьютерную сеть или через Интернет [1]. Такие
системы могут ускорить подсчет голосов, повысить доступность и прозрачность голосования
для избирателей. Однако недостаточно надежные системы электронного голосования могут
способствовать фальсификации результатов выборов.
Для создания стойкой системы необходимо исследовать преимущества и недостатки
современных решений и технологий электронного голосования. В данном исследовании
основное внимание уделяется электронным системам, с помощью которых осуществляется
весь процесс выборов (регистрация избирателей, голосование и подсчет голосов). При
исследовании выделяются стандартные функциональные возможности систем электронного
голосования.
Стандартные системы электронного голосования включают в себя следующие
модули: [2]
- Электронные списки избирателей и способ удостоверения личности избирателей,
- Интерфейс для сотрудников избирательного участка,
- Интерфейс для избирателей,
- Систему для отправки голосов на подсчет,
- Интерфейс для показа результатов.
Система электронного голосования должна соответствовать ряду критериев, которые
можно разделить на две группы по важности, основные и вторичные. В группу основных
критерий входят требования по безопасности системы таких как:
- идентификация и аутентификация избирателей,
- безопасность и надежность системы,
- исключение многократного голосования,
- устойчивость системы против атак,
- тестируемость системы внешним и внутренним аудитом,
- секретность факта голосования,
- обеспечение тайны результатов голосования,
- невозможность изменения списка избирателей преступниками,
- невозможность изменения результатов другого избирателя,
- обеспечение конфиденциальности персональных данных.
Сегодня на международном уровне разработанные и испытанные системы имеют
множество проблем безопасности. Исследованию этой проблемы посвящено большое
количество научной литературы, но остается ряд нерешенных вопросов. Даже у наилучших
на этот день систем электронного голосования есть некоторые недостатки.
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В данном исследовании рассмотрены системы, с помощью которых проводились
выборы в некоторых странах. Сравнительный анализ проводился по основным критериям
безопасности на основании имеющегося большого количества литературы, например [3–4].
Результаты сравнительного анализа отображены в таблице, которая дает полную картину и
четкое понимание преимуществ и недостатков современных систем электронного
голосования.
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Вступ. 1,2,4-Триазол та його похідні є одними з найбільш активних у біологічному
аспекті класів сполук, володіючи широким спектром фармакологічної дії. Гетероциклічна
система 1,2,4-триазолу окремо та у поєднанні з іншими гетероциклами надає дослідникам
багато можливостей щодо виявлення клінічно значущих сполук з широким спектром
біологічних властивостей. Деякі з сучасних препаратів, такі як рибавірін (противірусний
засіб), різатриптан (антимігричний засіб), алпразолам (анксіолітичний засіб), флуконазол та
ітраконазол (протигрибкові агенти) є найкращими прикладами того, як похідні 1,2,4триазолу можуть бути активними фармацевтичними інгредієнтами (АФІ) ліків.
Навін Б. Патель та інші [1, с. 4293-4299] синтезували серію 3-(3-піридил)-5-(4метилфеніл)-4-(N-заміщених-1,3-бензотіазол-2-аміно)-4H-1,2,4-триазолів, які володіють
протимікробними властивостями та виявились активними протитуберкульозними агентами.
Колективом турецьких науковців [2, с. 381-392] синтезовано ряд нових 5-[(4-амінофенокси)метил] -4-алкіл(арил)-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіонів, серед яких виявлено сполуки з
противірусною дією. Крім того, деякі з них виявились активними щодо культури клітин HEL
та E6SM, а також типовими протитуберкульозними речовинами. Іншим колективом [3, с.
532] синтезувано нові 1,4-дизаміщені-1,2,4-триазоло [4,3-а]-хіназолін-5(4H)-они та
проведено скринінгові випробування їх щодо ВІЛ. Shingare та інші [4, с. 187] синтезували
певні 1,4-бензотіазинілтіосемикарбазиди, 1,2,4-триазоли, оксадіазоли і тіадіазоли та виявили
серед них протитуберкульозну активність. С. Д. Джоші та інші [5, с. 1989-1996] отримали
ряд
похідних
5-заміщених-4-аміно-1,2,4-триазолін-3-тіонів
–
перспективних
антибактеріальних агентів.
Цікаві з наукової точки зору результати біологічних випробувань фуранвмісних 1,2,4триазолів наведено в роботі вітчизняних науковців [6, с. 361]. Іншим колективом авторів
досліджено фізико-хімічні властивості амінопохідних 1,2,4-триазолів та їх відновлених
систем [7, с. 464-474], а введення до структури заміщених 1,2,4-триазолів галогенвмісних
фрагментів створює сприятливі умови для синтезу перспективних молекул [8, с. 22-29].
Оригінальний та нескладний метод синтезу нових 5-(фуран-2-іл)-4-алкіл-, арил-, аміно-1,2,4триазол-3-тіонів пропонують науковці Запорізького державного медичного університету [9,
с. 83-87], доводячи, що бромфуран-1,2,4-триазоли володіють більш вираженою
протимікробною активністю [10, с. 50-58]. Біциклічні похідні 1,2,4-триазолу, аналізуючи
інформацію, можуть виявитись привабливими та перспективними для створення «бібліотек»
нових протимікробних агентів [11, с. 463-470]. Таким чином, аналізуючи наукові досягнення
досить широкого кола науковців, ми вважали за доцільне акцентувати увагу на пошуку
нових біологічно активних структур серед похідних 1,2,4-триазолу за рахунок додаткового
введення типового фармакофору тіофену.
Метою роботи було отримання ряду нових 5-(тіофен-3-ілметил)-4-R1-1,2,4-триазол-3тіолів, вивчення їх фізико-хімічних властивостей. В якості напівпродуктів для синтезу нових
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5-(тіофен-3-ілметил)-4-R1-1,2,4-триазол-3-тіолів було використано відповідні N-R1-2-(2(тіофен-3-іл)ацетил)гідразинокарботіоаміди. Замикання циклу проходить у лужному
середовищі, виділення відповідних тіолів проводили додаванням оцтової кислоти. Подальші
перетворення було проведено додаванням еквівалентних кількостей хлоретанолу в лужному
середовищі метанолу до відповідних тіолів. В кожному випадку суміші кип’ятять протягом 3
годин, фільтрують, розчинник випаровують. З високими виходами отримано ряд нових
сполук. Наступним етапом роботи було дослідити взаємодію відповідних 5-(тіофен-3ілметил)-4-R1-1,2,4-триазол-3-тіолів з 2-бром-1-арилетанонами: 2-бром-1-(2-бромофеніл)
етаноном, 2-бром-1-(3-фторофеніл)етаноном та 2-бром-1-(4-фторофеніл) етаноном. Будова
синтезованих сполук у всіх випадках підтверджена сучасними фізико-хімічними методами
аналізу, а їх індивідуальність – хроматографічно.
Висновки. Вперше синтезовано ряд нових похідних 5-(тіофен-3-ілметил)-4-R1-1,2,4триазол-3-тіолу, в деяких випадках досліджено подальші перетворення сполук. Будова
отриманих речовин підтверджена сучасними фізико-хімічними методами аналізу. Ретельно
вивчені та інтерпретовані 1H ЯМР- спектр синтезованих сполук.
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Сучасний етап розвитку інтернет-журналістики передбачає зміни у процесі
визначення цільової аудиторії та впровадження різноманітних методик. Визначення цільової
аудиторії дозволяє ЗМІ відстежувати настрої споживачів, готувати матеріали на основі їхніх
уподобань і потреб. Процес визначення цільового споживача набув нових рис у мережі
Інтернет, яка дозволяє провести дослідження у стислі терміни, чітко, інтерактивно та без
витрати начних ресурсів.
Специфіку визначення цільової аудиторії ЗМІ досліджували Є. Зінгерман, Н. Зикун,
А. Синєбок, З. Таран та ін. Дослідження критеріїв визначення цільової аудиторії та
формування портрету цільової аудиторії знаходимо у працях дослідників З. Вайшенберга, Ю.
Нестеряк, В. Ульянової та ін.
Метою статті є аналіз критеріїв визначення цільової аудиторії сучасних електронних
видань.
При цьому важливо визначити основні чинники, які необхідні для аналізу цільової
аудиторії онлайн-медіа. Щоб сформувати напрям та концепцію онлайн-видання, важливо
усвідомити, як правильно визначати цільову аудиторію користувачів онлайн-медіа.
Традиційно під цільовою аудиторією розуміють групу людей, на яку розрахований певний
товар або послуга. Це потенційні споживачі бренду, на яких потрібно спрямовувати
комунікацію [1]. Цільовою аудиторією видання не можуть бути абсолютно всі люди, які
живуть, наприклад, в одному районі, місті або країні. Кожне медіа має свої унікальні
характеристики, що й призводить до утворення не менш унікальної цільової аудиторії.
Так, наприклад останнім часом одним із журналістських трендів, вважають локальні
(гіперлокальні) медіа, або журналістику спільнот. Це в свою чергу передбачає формування
ефективних комунікацій – нових медіа як модераторів локального розвитку й просування
інтересів громад, забезпечення постійної внутрішньої комунікації з громадянами. Аудиторія
таких ЗМІ є достатньо вузькою й таргетованою, вона об’єднана спільним інтересом (місцем
проживання, захопленням, професією тощо) [2, с.175].
Загалом аналіз цільової аудиторії – це ключовий етап для впровадження будь-якого
продукту, зокрема в онлайн-медіа. Процес визначення цільової аудиторії необхідно
здійснювати як до запуску електронного видання, так і на різних етапах його діяльності.
Визначення цільової аудиторії на початковому етапі сприятиме формуванню позиціонування
видання, його тематики та специфіки. Процес визначення потенційного цільового споживача
дає змогу будувати ефективну комунікацію з читачами, створювати інформаційні матеріали
на основі їхніх потреб та інтересів [4].
Існує безліч способів визначення цільової аудиторії, проте передусім потрібно
розуміти, що немає єдиного універсального плану для усіх медіа. Щоб зрозуміти, кому буде
корисний інформаційний продукт, потрібно окреслити чіткий портрет споживача,
зазначивши такі дані: вік, стать, рівень доходів, місцеперебування, хобі тощо [6].
Фактор віку дасть змогу визначити, на які теми варто створювати матеріали, а також,
за допомогою яких каналів варто просувати бренд ЗМІ. До прикладу, якщо аудиторія - це
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молодь та підлітки, то краще використовувати соціальні мережі «Інстаграм» та «Тік-Ток».
Якщо йдеться про старше покоління, то доцільно буде публікувати новини видання у
соціальній мережі «Фейсбук», де користувачі є доволі активними, якщо йдеться про
політичні та соціальні теми [4].
Фактор статті також має провідну роль під час визначення цільової аудиторії.
Доцільно зазначити, що потреби жінок та чоловіків можуть відрізнятися. Якщо жінкам буде
цікавіше читати про новини шоу-бізнесу, рецепти страв і поради щодо краси, то чоловіки
будуть більше цікавитися автомобільною тематикою, новинами політики, спорту або
відеоігор. Рівень доходів також може вказувати на те, які теми варто висвітлювати в онлайнЗМІ. Для категорій читачів з низьким доходом цікаво буде прочитати матеріали про те, як
зекономити на комунальних послугах, коли збільшиться мінімальна зарплата, як змінюються
виплати та ціни на різні товари та послуги [5].
Місцеперебування є також одним з важливих чинників у формування портрету
цільової аудиторії ЗМІ. Аналіз споживачів дає змогу редакціям видань зрозуміти, де
проживають споживачі, і надавати новини, які стосуються їхньої місцевості. Також вагомість
врахування цього чинника полягає й у тому, що потреби жителів великих міст і сіл можуть
відрізнятися.
Розвиток інформаційних технологій зумовив появу нових методик дослідження
цільової аудиторії. Інтернет-ЗМІ мають змогу оперативно відстежувати настрої та
вподобання читачів, збирати дані про цільову аудиторію та анкетувати її. Для отримання
кількісної інформації про аудиторію онлайн-видання використовують дані служб реєстрації
IP-номерів та доменних імен, а також ідентифікатор «cookie». Онлайн-медіа мають змогу
анкетувати читачів на сайті та у соціальних мережах. Кількість переглядів певних матеріалів
свідчить про зацікавленість читачів. Також інтерес до теми можна відстежувати у
коментарях до публікацій у соціальних мережах. Основною перевагою нових медіа над
іншими медіа є можливість комунікації з цільовою аудиторію – є можливість ставити
питання та оперативно отримувати відповіді на них.
Отже, визначення цільової аудиторії має велике значення та потужний вплив на
формування позиціювання електронного видання. Формування портрета цільової аудиторії
доцільно проводити на різних етапах діяльності – як на стадії розробки ЗМІ, так і під час
активної діяльності. Головними чинниками для визначення потенційних читачів видання є:
вік, стать, рівень доходів і місцеперебування. Мережа Інтернет відкриває перед ЗМІ різні
методики дослідження цільової аудиторії, а також креативні можливості для ведення
ефективної комунікації. Розвиток інформаційних технологій, перенасичення інформацією та
зміна поведінки споживачів зумовлюють необхідність у подальших дослідженнях аудиторії
онлайн-ЗМІ.
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На передодні прийдешнього року загально прийнято підводити підсумки року, що
минув. Цей рік потряс людство чергою масштабних кліматичних катастроф, які за своїми
масштабами вишли за межи окремих країн та стали загально - суспільним викликом, як за
безпроцентними масштабами зусиль на їх подолання, горя втрат людських життів так і
усвідомленням катастрофічності та глобальності кліматичних змін, які вже перестали буди
тільки предметом досліджень науковців та сюжетами фільмів жахів.
Ще на початку 70 –х років науковці почали активно говорити про негативну
екстерналію зміни клімату, як про серйозну та глобальну проблему, намагалися оцінювати
економічні ефекти від збільшення середньосвітової температури в грошових вимірах;
будувати інтегровані оціночні моделі, що допомагають виділити і зрозуміти механізми, через
які економічна діяльність викликає зміну клімату, а зміна клімату впливає економічну
діяльність; а також визначати параметри оптимальної кліматичної політики та пропонувати
рекомендації щодо її проведення.
Доробок науковців заклав підвалини розуміння суспільством складності,
взаємопроникнення міждисциплінарних чинників та їх впливу на економічні процеси та
спонукав суспільство до нових політичних кроків.
Саме це є сенсом інституційного підходу та полягає в тому щоб не обмежуватися
аналізом економічних категорій та процесів у чистому вигляді, а включити до аналізу
інститути, враховувати позаекономічні чинники.
Зміна клімату дійсно є в першу чергу саме соціально-економічною проблемою і
вимагає впровадження якнайшвидших заходів кліматичної політики.
Втілення комплексного підходу на світовому рівні можливе лише за допомогою глав
урядів країн світу через усвідомлення ризиків та з метою забезпечення сталого зростання
країн світу в цілому та негайних активних дій спрямованих на недопущення цих
катастрофічних змін вже сьогодні. Проблема перестає бути проблемою майбутнього,
фінансові витрати на подолання втрат та шкоди, спричиненими наслідками таких змін, це
вже є фактичними витратами в бюджетах країн і перестають буди тільки предметом
теоретичних наукових досліджень.
Наукові дослідження, еволюція наукової думки, діяльність громадськості привернули
увагу до цієї проблеми політичних інституцій.
У 2018 році було представлено доповідь ООН про небезпеку зміни клімату та
потребу утримати зростання глобальної середньої температури на Землі в межах 1,5 градуса.
У доповіді попереджалось, що для запобігання значним збиткам міжнародне
співтовариство має швидко скоординувати зміни в регулюванні навколишнього середовища
в масштабах, які не мають історичного прецеденту.
9 серпня 2021 року Міжурядова група експертів зі зміни клімату (Intergovernmental
Panel on Climate Change, або IPCC) оприлюднило у Женеві доповідь з найновішими даними
про прогнози потепління та зміну клімату в цілому [1].
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Доповіді IPCC вважаються найбільш авторитетною науковою оцінкою зміни клімату,
оскільки у їх підготовці беруть участь тисячі науковців з усього світу, зокрема, й з України,
які встановили, що зміна клімату спостерігається у всіх регіонах планети, причому цей
процес стає все більш інтенсивним, а деякі з тенденцій, що виникли, вже незворотні,
принаймні на даному етапі.
Як зазначається у звіті, викиди парникових газів у результаті діяльності були
основною причиною потепління глобального клімату приблизно на 1,1 градуса за шкалою
Цельсія в період з 1850 по 1900 роки. Очікується, що протягом найближчих 20 років цей
рівень у середньому досягне або перевищить 1,5 градуса.
В результаті багаторічного вивчення ступеня впливу людини на зміни клімату Землі
науковцями з'ясовано, що негативна роль людської дії не викликає сумнівів. Збільшення
вмісту вуглекислого газу в атмосфері є основною рушійною силою зміни клімату.
За останні десятиріччя градус уваги до цього питання значно підвищився.
Результатом чого стали домовленості урядів країн щодо уповільнення глобальне потепління.
У 1987 році був прийнятий Монреальський протокол, Хоча він не був призначений
для боротьби зі зміною клімату, проте був історичним екологічним договором, який став
взірцем для майбутньої дипломатії з цього питання.
У 1992 році прийнята Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, яка була першим
глобальним договором, що прямо стосувався зміни клімату. Угода була покликана "не
допустити небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему Землі".
Кіотський протокол, прийнятий у 1997 р. та який набрав чинності в 2005 р., був
першим юридично зобов’язуючим кліматичним договором. Він вимагав від розвинених країн
зменшити викиди шкідливих речовин в середньому на 5 відсотків нижче рівня 1990 р., і
створив систему моніторингу прогресу країн. Але договір не змушував країни, що
розвиваються вжити заходів, включаючи великі викиди вуглецю Китаєм та Індією.
Найважливішою глобальною кліматичною угодою на сьогоднішній день, стала
Паризька угода, 2015 р., яка вимагає від усіх країн прийняти зобов’язання щодо скорочення
викидів. Уряди встановлюють цільові показники, відомі як національний внесок, з метою
запобігання підвищенню середньої глобальної температури на 2°C вище рівня
доіндустріального та докладаючи зусиль, щоб утримати її нижче 1,5°C. Вона також
спрямована на досягнення глобальних нульових викидів, де кількість викидів парникових
газів дорівнює кількості виведених з атмосфери у другій половині століття.
31 жовтня 2021 року відбулась Конференція ООН з питань зміни клімату COP26 у
шотландському Глазго. Основною метою якої було створення нової кліматичної угоди,
більш ефективної ніж Паризька угода 2015 року.
Найбільшим досягненням конференції стали міжурядові угоди про захист лісів та про
скорочення викидів метану.
Одним із досягнень саміту стало об’єднання 450 компаній із 45 країн світу у
Фінансовий альянс Глазго, учасники якого розпоряджаються 40% світових фінансових
активів.
Компанії, що увійшли до альянсу задекларували ціль повністю скоротити викиди
парникових газів не пізніше 2050 року.
Також близько сотні представників урядів, міст, штатів і великих підприємств
підписали декларацію про перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів до 2040 року, а
13 країн пообіцяли за той же період припинити продаж усього вантажного транспорту на
викопному паливі.
Загалом учасники визнали необхідність знизити глобальні викиди вуглекислого газу
на 45% до 2030 року, у порівнянні з рівнем 2010 року, та до нуля до 2050 року.
У підсумку сторони домовилися "переглянути і посилити" свої національні плани
щодо зниження викидів СО2 до 2030 року і обговорити їх за рік, у листопаді 2022 року [2].
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Позитивною тенденцією вбачається, що в основу цих планів покрадено фінансування
пошуку та розробки новітніх технологій, завдяки яким можливий такий перехід, що в свою
чергу може стати поштовхом до нових наукових відкриттів.
Протягом тривалого часу ми бачимо як системно уряди держав реагують на
соціально-економічний запит та формуються засоби впливу на економіку в контексті
мінімізації
її руйнівного впливу на екологію, що ілюструє практичні можливості
інституційної економічної теорії в умовах зростання взаємопроникнення соціальноекономічних, політичних і управлінських процесів у розвитку будь-якої країни.
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1
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, біологічний факультет,
кафедра ботаніки, Шампанський пров., 2, Одеса, 65058
2
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської області», кафедра методики
викладання і змісту освіти, пров. Нахімова, 7, Одеса, 65029
Історична іменна гербарна колекція Е.Е. Ліндеманна, яка входить до складу гербарію
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD), занесеного до реєстру
об’єктів, які є Національним надбанням України, включає збори майже п’яти сотень
дослідників із різних куточків земної кулі [1, 2, 3].
Особливе місце в гербарній колекції займають види з Австралії, оскільки цей материк
відрізняється не лише давньою історією, але й дуже специфічною флорою і фауною,
знайомство з якими є необхідним для фахової підготовки бакалаврів біологів.
Метою нашої роботи було проаналізувати гербарні збори з території Австралії, які
зберігаються в історичній гербарній колекції Е.Е. Ліндеманна (MSUD) [3], використовуючи
стандартні методики аналізу історичних ботанічних колекцій, а також коротко оприлюднити
біографічні дані дослідників, прізвища яких вказані на етикетках проаналізованих гербарних
аркушів [4, 5].
Австралію було відкрито для європейців у 1606 р. і спочатку її називали Новою
Голландією. У таблиці 1 представлено перелік видів гербарію з цього материка, зібраних
одним з видатних вчених ХІХ сторіччя Ф. Мюллером та його колегою О. Рітманом.
Таблиця 1
Рослини з Австралії, представлені у гербарії MSUD
№ Родина
Вид
Сучасна назва виду [6]
1
Compositae
Aster liratus Sims.
Olearia lirata (Sims.) Hutch.
(Asteraceae)
2
Leguminosae
Aotus villosa Smith.
Aotus ericiodes (Vent.)Pers.
(Fabaceae)
3
Bossiaea cinerea R.Br.1
Bossiaea cinerea R.Br.
4
Daviesia umbellata Sm.
Daviesia umbellata Sm.
5
Kennedia prostrata R.Br.
Kennedia prostrata R.Br.
6
Latononis calycina (E. Mey) Lipozygis calycina E. Mey.
Benth. **
7
Liliaceae
Caesia vittata R.Br.
Caesia vittata R.Br.
(Asphodelaceae)
8
Thysanotus Patersoni R.Br.
Thysanotus Patersoni R.Br.
(Asparagaceae)
9
Trycoryne elatior R.Br.
10 Orchidaceae
Microtis viridis Ferd.Mull.
Microtis uniflora (G.Ford)Rchb.
11 Rubiaceae
Pomax hirta DC. *
Pomax umbellata var. hirta (DC.)
Domin.
12 Thymeliaceae
Pimelia curviflora R.Br.
Pimelia curviflora R.Br.
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Примітки:*- вид знайшов O.Rietman у Сіднеї;** - вид знайшов F.Muller y Cap. Bonnae;
(у дужках вказані сучасні назви родин); Bossiaea cinerea1 рослина була вперше офіційно
описана у 1812 році Робертом Брауном у « Hortus Kewensis» Вільяма Ейтона.
Всього представлено 12 видів рослин з 6 (8) родин, зібраних у Австралії. Найбільше
видів -ю 5 належить до родини Leguminosae (Fabaceae). Переважно місцем збору вказано
«Australia felix». На багатьох етикетках дата збору рослини відсутня. Можна припустити, що
більшість рослин зібрана з 1860 по 1875 рр.
Колекторами були Ф. Мюллер та О. Рітман. Наведемо деякі біографічні відомості
щодо цих дослідників.
Барон Фердінанд Якоб Генріх Мюллер (Baron Ferdinand Jacob Heinrich Mueller)
(30.06.1825-10.10.1896) – відомий географ ХІХ сторіччя, німецький природодослідник,
ботанік, що вивчав природу Австралії (рис. 1).

Рис. 1. Ferdinand Jakob Heinrich von Mueller (1825-1896), by John Botterill, c1867 [5]
Народився у Ростоку. Закінчив Кільський університет. З 1848 р. мандрував
Австралією. До 1855 р. був урядовим ботаніком Вікторії, потім директором ботанічного саду
у Мельбурні, де і скінчилося його життя. Сам визначив понад 2 тисячі рослин. У гербарії
зберігається визначена ним Microtis viridis Ferd. Mull. (Orchidaceae), яка зараз має назву
Microtis uniflora (G.Ford) Rchb. Багато сил приклав до акліматизації культурних рослин. Був
ініціатором масових насаджень евкаліптів у Середземномор’ї та інших регіонах із
субтропічним кліматом. Основну увагу приділяв родинам Acanthaceae, Actinidiaceae,
Adianthaceae, серед яких описав 12 видів Justicia, 8 видів Thunbergia, 5 видів Ruelia тощо [5].
Отмар Рітман (O.Rietman) (13.06.1831-5.08.1869) – швейцарський педагог, що вивчав
природознавство і географію у Хоргані та Санта Даллені.З 1857 р. працював асистентом
ботанічного саду у Сіднеї (Австралія). Pomax hirta DC. був зібраний ним у Сіднеї [5].
Таким чином, Ф. Мюллер та О. Рітман зібрали 12 видів з 12 родів та 6 родин (за
систематикою того часу) рослин, характерних для різних регіонів Австралії. Проаналізовані
збори мають значення для історії науки, гербарієзнавства, ботаніки, географії рослин та
природознавства. Наукова спадщина Фердінанда Якоба Генріха Мюллера та Отмара Рітмана
є підґрунтям дослідження природи Австралії.
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Життєвий цикл ІТ-продукту - період часу, який починається з моменту зародження
ідеї та прийняття рішення про необхідність його створення і закінчується в момент його
повного вилучення з експлуатації [1]. Як відомо, розробка програмного забезпечення
починається із аналізу предметної області та формування вимог до ІТ-продукту. Від
ретельності виконання цього етапу залежить якість кінцевого результату та вчасність
завершення проекту [1, 2].
Після затвердження вимог і проведення необхідного проектування відбувається
перехід до наступного етапу життєвого циклу – безпосередньої розробки програмного
продукту, відповідно до встановлених на початковому етапі вимог (рисунок 1).

Рисунок 1 – Етапи створення ІТ-продукту
Етап тестування зазвичай є розподіленим в часі. Наприклад, після завершення
розробки якогось модуля проводиться автономне тестування на виявлення відмов та
відповідність специфікації щодо всіх необхідних функцій. Далі проводиться тестування
взаємозв’язків між модулями. Потім група модулів тестується на надійність функціонування
програмного та технічного забезпечення, зокрема і при максимальному навантаженні [1].
Якщо тестування всього ІТ-продукту пройшло успішно, проводяться приймальноздавальні випробування, які містять групу тестів, моделюючих реальні умови, для
демонстрації відповідності розробки вимогам замовника [1]. Тому таке тестування
вважається верифікацією програмного продукту.
Валідація - процес оцінки ІТ-продукту на відповідність очікуванням і вимогам
замовника [1, 2]. Це динамічний механізм перевірки та тестування фактичного ІТ-продукту.
Валідація і верифікація є взаємопов’язаними і невід’ємними етапами у створенні
якісного та конкурентоспроможного ІТ-продукту.
Застосування методів тестування, верифікації та валідації є важливим чинником
забезпечення якості, надійності і ефективності створених ІТ-продуктів.
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Концепція неформальної освіти почала розвиватися на початку 1970-х років, хоча
деякі джерела відраховують її існування ще від ХІХст. Сьогодні на сайті законодавства
Європейського Союзу можна знайти декілька сотень документів, що так чи інакше
стосуються неформальної та інформальної освіти.
І.Пекар зазначає, що неформальна освіта пропонує альтернативні форми навчання та
новий зміст, які допомагають людям пристосуватися до постійних трансформацій
суспільства [3].
Неформальна освіта є більш демократичною та мобільною освітньою системою, ніж
традиційна освіти, й орієнтується на новий освітній запит населення – отримання та успішне
застосування практичних соціальних, громадянських і комунікативних компетенцій у
професійній, громадській та особистій діяльності.
Основною метою неформальної освіти є пошук адекватних відповідей таким
викликам в сфері освіти, як: вимоги інформаційного суспільства, міжнародна інтеграція,
активізація процесів глобалізації та поглиблення бар'єрів між системними змінами економіки
з одного боку і формальною освітою з іншого.
До видів неформальної освіти можна віднести:
- професійні курси/тренінги - це тренінги та/чи семінари з підвищення кваліфікацій
та/чи здобуття нових навичок. Як правило, професійні курси проводяться в короткі періоди
та в умовах «коворкінг простору». За цільовою аудиторією, професійні курси можуть
поділятися на корпоративні (відшкодування витрат за рахунок бізнес партнера) та
індивідуальні (відшкодування витрат за рахунок слухача курсів);
- громадська освіта - проекти, які направлені на широкі верстви населення, особливо
молодь, виконувати свою роль як активних громадян. Такий тип навчання покликаний
культивування чесноти, знання і навички, необхідні для участі у політичному та соціальному
житті. При цьому громадянська освіта включає в себе неформальні соціальні інститути
(сім’ї, громади, бібліотеки, церкви, громадські організації, профспілки, спортивні команди,
виборчі кампанії, ЗМІ тощо);
- онлайн освіта - це інтернет-курс з великомасштабною інтерактивною участю та
відкритим доступом через мережу Інтернет як самих слухачів, так і спікерів. На додаток до
традиційних матеріалів навчального курсу, такі як відео, читання, і домашніх завдань,
онлайн освіти надає можливість використання інтерактивного форуму користувачів, які
допомагають створити спільноту студентів, викладачів та стейкхолдерів. Така форма
розрахована на слухачів різних попередніх рівнів підготовки - як новачків, так і досвідчених
фахівців;
- професійне навчання/стажування — навчання безпосередньо на робочому місці під
керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки або одночасно з нею з
метою практичного оволодіння спеціальністю, адаптації до об'єктів обслуговування та
керування, набуття навичок швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів
роботи;
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- мотиваційні лекції - навчання яке базується на представлені кращих практик та
досягнень спікера, дискусіях щодо практичного застосування набутих під час навчання
навичок.
Гнучкість неформальної освіти виявляється в можливості досить швидко з'ясувати
соціально-освітні потреби педагогів (наприклад, запровадження дистанційної (змішаної)
форм навчання в період карантину), розробити навчальні програми, спрямовані на
заповнення дефіциту соціально-освітньої компетентності, підібрати команду тренерів, які
володіють необхідними знаннями та технологіями, створити умови, комфортні для навчання
майстрів виробничого навчання
з урахуванням їх можливостей. Якщо історично
неформальна освіта виконувала компенсуючу, факультативну функцію по відношенню до
формальної освіти, то зараз можна стверджувати, що співвідношення між ними поступово
змінюється. Разом з тим неформальна освіта є не стільки альтернативою, скільки
доповненням і продовженням діючих освітніх систем. На відміну від системи формальної
освіти, яка досить консервативна і вимагає дуже багато часу і зусиль для перебудови і змін,
неформальна освіта, як механізм і як інструмент системи освіти, набагато динамічніша,
оскільки передбачає інваріантність, швидко реагує на запити суспільства в цілому і кожної
людини зокрема.
Неформальна освіта дає можливість вирішити як короткострокові завдання
(одержання певних навичок та компетенцій, наприклад, мовних), так і сформувати
світоглядні й особистісні знання на більш тривалу перспективу, наприклад, розвиток
лідерських якостей або правова освіта. Під неформальною освітою сьогодні розуміють будьяке організоване навчання, здійснюване за межами системи формальної освіти, яке його
доповнює, забезпечуючи освоєння тих умінь і навичок, які необхідні для професійного та
особистісного розвитку соціально та економічно активної людини. Ця освітня діяльність
структурована, вона має освітню мету, певні часові рамки, інфраструктурну підтримку і
відбувається усвідомлено. Отримані знання зазвичай не сертифікуються, хоча це можливо.
Неформальна освіта грунтується на низці принципів, найбільш важливі з яких, це:
- «вчитися в дії» - отримувати різні вміння і навички під час практичної діяльності;
- «вчитися взаємодіяти» - передбачає отримання і розвиток уявлень про відмінності,
які існують між людьми, вміння працювати в групі і в команді, а також приймати оточуючих
такими, якими вони є, і співпрацювати з ними;
- «вчитися вчитися» - отримувати навички пошуку інформації та її обробки, навички
аналізу власного досвіду і виявлення індивідуальних освітніх цілей, а також здатність
застосовувати вищеназване в різних життєвих ситуаціях [4].
Перелік програм неформальної освіти, які існують на комерційному ринку освітніх
послуг є надзвичайно широким за своєю тематикою та формами. Це цілий ряд комерційних
курсів та семінарів для професійного та особистісного росту, цікавого проведення вільного
часу, розвитку креативно-творчих умінь, турботи про здоров'я . У даному сегменті
неформальну освіту надають численні структури: консалтингові фірми, бізнес-школи,
навчальні центри, кадрові агентства, тренінг-центри тощо. Так, наприклад, на базі
Навчально-практичного центру сучасних швейних технологій та дизайну
ДНЗ
«Хмельницький центр ПТО сфери послуг» я пройшла стажування за компетентністю
КРВ4.1-«Виготовлення чоловічої сорочки». У програму стажування входило ознайомлення
та практичні заняття на новітньому швейному та прасувальному обладнанні, яке має центр
ПТО і якого бракує в інших закладах ПТО, що готують кваліфікованих робітників з професії
«кравець»; вивчення нової обробки потайної застібки у чоловічій сорочці-вишиванці;
майстер-клас на вишивальній машині з програмуванням.
Комерційні провайдери неформальної освіти, в більшій мірі, ніж сектор
некомерційних організацій, діє автономно, вони жорстко конкурують один з одним і з
профільними державними установами підвищення кваліфікації, центрами додаткової освіти
при держструктурах. Вони прагнуть максимально відповідати потребам клієнтів і
створювати освітні продукти, які були б затребувані на ринку освітніх послуг [4].
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У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні та світі внаслідок
поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, необхідно відзначити
появу великої кількості безкоштовних сервісів, платформ, онлайн-курсів щодо підвищення
професійної компетентності педагогічних працівників, зокрема: платформа «Prometheus»,
спільнота активних освітян «Вcеосвіта», «EdEra» – студія онлайн-освіти, цифрове
видавництво «MCFR», «Освіта.UA», «УМІТИ» – освітня платформа підвищення кваліфікації
та ін. Використання інтернет - платформ для підвищення кваліфікації педагогів надає
можливість суттєво підвищити їх навчально-пізнавальну діяльність, активізувати самостійну
роботу, урізноманітнити освітній процес [7].
Не можна не відзначити, що сьогодні, коли у світі вирує пандемія COVID- 19 і люди,
у більшості країн, вимушені перебувати у тій чи іншій мірі соціальній ізоляції, дистанційна
освіта і дистанційна робота знаходяться у стані стрімкого злету і саме вони надають
величезним масам людей важливий досвід конструктивного, доцільного та продуктивного
використання е-технологій. Дана ситуація дала сильний поштовх для розвитку та
впровадження ефективних технологій е-навчання та е-праці [8].
Результатом отриманих знань в неформальній освіті є практичне використання знань
в своїй роботі майстра виробничого навчання інтерактивної онлайн- дошки Jamboard.
Робота з цією онлайн-дошкою дозволяє донести учням теоретичний матеріал у формі
презентації послідовної обробки шва чи вузла деталі, графічне зображення схем, подавати
текстові документи, інструкційно-технологічні
картки, покрокові інструкції,
фотозображення, запитання до теми тощо. Ми можемо розміщувати на ній як власне
розроблений матеріал, так і матеріал з Інтернету. Недоліком роботи з інтерактивною
онлайн-дошкою Jamboard є те, що немає можливості розмістити на ній відео-матеріал з
обранної теми.
З матеріалами дистанційного навчання з виробничого навчання з професії «кравець»
можна ознайомитись на моєму блозі за посиланням:
В сфері неформальної освіти
стійким попитом користується також навчання
прикладним професіями та спеціалізаціями, затребуваним на ринку: перукар, візажист,
масажист, кравець, будівельні спеціальності в форматі «інтенсивного навчання». Дані освітні
послуги надають приватні навчальні центри, центри професійного навчання, які пропонують
широкий пакет освітніх курсів і програм. Такі центри дуже гнучкі і мобільні, своєчасно
реагують на мінливу ситуацію попиту на ринку праці.
У неформальній освіті, як правило, немає такого поняття як навчальний рік.
Тривалість навчання в цій сфері може бути від однієї години (наприклад, для окремої лекції),
кількох днів (тренінг), до декількох років (тривалий навчальний курс). Хоча, як зазначалося,
практика показує, що в неформальній освіті переважають саме короткострокові освітні
курси. У даному секторі активно використовуються інноваційні освітні підходи, напрями і
методи активного навчання (інтерактивні, рольові та ділові ігри, casestudy, симуляції та ін.),
різного роду освітні технології (open-space / відкритий простір, майстерня майбутнього,
world-cafe / всесвітнє кафе, peer-education / рівний навчає рівного, навчальні гуртки для
дорослих і т.п.) [4].
Провідне місце серед державних провайдерів у даному сегменті освіти дорослих
займають установи додаткової освіти дорослих, насамперед підвищення кваліфікації та
перепідготовки керівних працівників і спеціалістів, чиї цільові групи - педагоги, лікарі,
медичні працівники, державні службовці, фахівці установ культури, соціальної сфери та інші
фахівці, витрати на підвищення кваліфікації яких покриваються за рахунок держбюджету.
Для представників багатьох професій періодичне підвищення кваліфікації є обов'язковим,
терміни і тривалість навчання регламентуються відповідними нормативними документами.
Дослідники відзначають цілу низку недоліків, які обумовлені низьким ступенем
реформування даного сектора, до них можна віднести:
- низький рівень реагування на зміну зовнішніх соціально-економічних умов,
прогресу розвитку в науці і технологіях, особливостей економічної моделі;
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- превалювання фундаментально-теоретичного знання над практикоорієнтованим,
низьке залучення викладачів-практиків;
- надлишковий консерватизм в організації навчального процесу: превалюють
лекційно-семінарські заняття, рідко використовуються активні форми і методи навчання,
практично не використовуються елементи дистанційного навчання;
- слабкий взаємозв'язок установ підвищення кваліфікації та перепідготовки з
реальним сектором економіки і запитами ринку праці[2].
Отже, в організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників закладів
П(ПТ)О через неформальну освіту доцільним є забезпечення її практичної спрямованості,
використання різних форм і методів роботи із педагогами залежно від попереднього рівня
їхньої освіти, розвитку професійної самосвідомості, ступеня об’єктивності самооцінки,
усвідомлення особистих потреб у підвищенні кваліфікації.
Список літератури:
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Володимир Бахрушин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://educationua.org/ru/articles/872-neformalna-ta-informalna-osvita-navishcho-voni-nam-potribni
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ТЕТЯНА ШУП’ЯНА – СКРИПАЛЬКА, ПЕДАГОГ, КАМЕРАЛІСТКА
(до 80-річчя від дня народження)
Дика Ніна Орестівна
кандидат мистецтвознавства, доцент
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
(Львів, Україна)
E-mail: ninadyka63@gmail.com
ORCID 0000-0002-1447-689X
У камерно-iнструментальній культурі України перiоду другої половини ХХст. початку ХХІст. спостерігається певне пожвавлення розвитку, спричинене активним
функціонуванням численних виконавських колективів трiо, квартетів, оригiнальних
ансамблевих складiв, і як результат – поява низки високохудожніх творів. Неповторна
індивідуальність кожного Митця, його мікрокосмос накладає відбиток на композиторський
почерк, виконавський стиль, естетико-художню концепцію творчості. У культурномистецькому вимірі галицького краю чільне місце посіла постать Тетяни Григорівни
Шуп’яної (1941-2017) - скрипальки, камералістки, педагога. У наукових дослідженнях та
статтях Я. Якуб’яка, Л. Кияновської, Н. Швець-Савицької, В. Заранського, Л. Мазепи, Т.
Мазепи, В. Козлова, К. Цірікус, А. Микитки, Н. Дикої, О. Снєгірьова, І. Чернової-Строй, О.
Щербакової та ін., на шпальтах газет та журналів знаходимо відгуки про неї. Передати
прийдешнім поколінням джерелознавчі та фактографічні матеріали про виконавство,
педагогічний талант, науково-методичну діяльність Т. Шуп’яної постало нашим завданням.
Активністю і плідністю вирізнялася концертна діяльність скрипальки Тетяни
Шуп’яної: виступала на концертних сценах України: Львова, Рівне, Києва, Дрогобича,
Івано-Франківська і Польщі в складі ансамблів з О. Вайсфельдом, Є. Шпіцером, К. Хучуа, О.
Деркач, О. Криштальським, Ж. Пархомовською, Л. Крих, О. Стернюк, А. Станько, В.
Півновим, С. Виноградовою, В. Андрієвською, Б. Каськівим, О. Когут, Л. Чайковською, О.
Стадник, Н. Демик, Г. Алмаші, З. Дашак, Л. Оленич, Ю. Женчур, Х. Колессою, Т.
Дем’янчик, Я. Мигалем, Ю. Ланюком, М. Байко, Н. Богдановою, Я. Столярчук, З.
Залицяйлом, І. Григоровичем. До концертних програм неодноразово запрошувалися знані
музикознавці – Я. Якуб’як, С. Павлишин, Л. Яросевич, Л. Кияновська.
У 2021 році кафедра камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка
відзначає 70-річчя діяльності. Ще в студентські роки (від 1963 року) Тетяна Шуп’яна
розпочала свою діяльність на кафедрі камерного ансамблю як концертмейстер, від 1973р. викладач кафедри камерного ансамблю, згодом – доцент кафедри (1990), професор кафедри
(2004). Впродовж десяти років працювала в симфонічному оркестрі Львівської філармонії
(1961-1971). Та захоплення музикою розпочалося
ще змалечку: зростала в сім’ї
архітектора (Харків, Україна). Музичну освіту здобувала, навчаючись у Львівській ССМШІ
імені Соломії Крушельницької (1948-1959, клас скрипки О.Я. Вайсфельда) і у Львівській
консерваторії імені М.В. Лисенка (1954-1964, клас скрипки професора Д. Лекгера). В
репертуарі Т. Шуп’яної цикли камерних творів Й. Брамса, Р. Шумана; тематичні концерти
скандинавської, австрійської, польської, англійської, болгарської музики. Унікальністю
вирізняються концертні програми «Музика Барокко», «Скрипкові мініатюри у супроводі
органу», «Епоха Рококо в музиці французьких композиторів» (виконавці: Т. Шуп’яна
(скрипка) і В. Півнов (орган)), «Верджинальної музики Англії» (1997, виконавці: Т. Шуп’яна
(скрипка) - А. Станько (клавесин)).
Солісткою Львівського залу Органної та камерної музики Т. Шуп’яна працювала до
2003 року. Цінно, що на Львівському радіо і телебаченні зберігається близько 20 фондових
записів ансамблевих творів за участі скрипальки Т. Шуп’яної, де зокрема: І. Мартон.
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Струнний квартет (1972); С. Прокоф’єв. Соната №2 (1972), Р. Шуман. Соната ля-мінор
(1973); І. Мацієвський. Струнний квартет (1974); О. Криволап. Фортепіанне тріо (1977); Д.
Задор. Карпатська сюїта (1987); В. Кікта. В. Кікта. Молитва Мадонні XVI століття
(1990); В. Барвінський. Adagio (1991); А. Гнатишин. Струнний квартет (1991); Три
українські пісні (1988). Музичні полотна М. Березовського зачаровували слухачів в
інтерпретації Т. Шуп’яної (скрипка) і А. Станько (клавесин) (1995); «Різдвяні колядки
народів світу» і «Танець крізь віки» (Т. Шуп’яна (скрипка) – А. Станько (клавесин) (обидва,
1998, виконавці: Т. Шуп’яної (скрипка), Н. Богданової (флейта), Т. Дем’янчик (віолончель),
А. Станько (клавесин)). Мистецькі проекти: Й. Гайдн «Сім слів Христа» та «Українська
квартетна музика» виконувалися українськими камералістами: О. Когут, Т. Шуп’яна, Н.
Демик, Т. Дем’янчик у Польщі.
Т. Шуп’яна (скрипка) - А. Станько (клавесин) стали
незабутніми інтерпретаторами творів Дж. Буллі, Г. Перселла, У. Берда в проекті
«Англійська верджинальна музика» (1997).
На особливу увагу заслуговує багатолітня виконавська діяльність Т. Шуп’яної у
складі знаного в музично-культурному житті України Львівського Струнного Квартету.
Колектив організований з ініціативи ректора Львівської консерваторії імені М. Лисенка
Зенона Дашака у складі: Олександра Деркач (скрипка), Богдан Каськів (скрипка), Зенон
Дашак (альт), Христина Колесса (віолончель). Квартет став продовжувачем традицій
ансамблевого музикування, започаткованих у Львові польським скрипалем Каролем
Ліпінським. Дебют колективу відбувся в грудні 1965 року. Впродовж життєдіяльності склад
квартету зазнав змін: від 1978 року - Л. Шутко -1 скрипка; від 1984 – партію першої скрипки
виконує Б. Каськів, 2-а скрипка – Т. Шуп’яна; від 1991 – Т. Сиротюк; альт – Я. Горбачевська.
«Злагодженість і краса ансамблевого звучання, яскрава емоційність» [2, 223-224] притаманні
виконавському мистецтву Львівського Струнного Квартету у складі: Б. Каськів (скрипка), Т.
Шуп’яна (скрипка), З. Дашак (альт), Х. Колесса (віолончель).
Пріоритетною рисою «львів’ян» вважалася
єдність художніх смаків, спільність
естетичних уподобань артистів, співпраця з широким колом виконавців і композиторів,
робота із творчою молоддю. “Тетяна Шуп’яна, – як відзначала Олександри Деркач, серйозний, вдумливий музикант. Учасниця концертів Університету культури, концертівзвітів кафедри на честь видатних дат. В роботі добросовісна і відповідальна”. Збагатився
репертуар колективу полотнами: С. Франка, Я. Сібеліуса, А. Гнатишина, Ф. Якименка та ін.
З-поміж фондових записів ЛСК у складі: Б. Каськів, Т. Шуп’яна, З. Дашак, Х. Колесса твори:
А. Штогаренко. Квартет №2 (1984), В.А. Моцарт. Квартет соль-мажор (1985), С.
Людкевич. Балада (1986). Особливу цінність представляє запис:
В. Барвінський.
Фортепіанний секстет у виконанні піаніста світової слави Народного артиста України
Олега Криштальського (фортепіано), Олег Лучанко (контрабас) і Львівського Струнного
Квартету у складі: Б. Каськів, Т. Шуп’яна, З. Дашак, Х. Колесса (1988).
Т. Шуп’яна володіла прекрасними рисами педагога, організатора концертного життя
краю, стала ініціатором відкритих концертних вечорів камерної музики, зокрема: із циклу
«Музикуємо разом», із циклу «Камерно-інструментальна музика ХХ ст.», «Із скарбниці
світової камерної музики»; монографічних концертів присвячених творчості С. Прокоф’єва,
Д. Шостаковича, М. Равеля; тематичних концертних вечорів: «Віолончельна камерна
соната», «Камерна соната ХХ ст.», «У просторі Моцартіани» та багато ін.. Студенти
класу професора Т. Шуп’яної виступали/звучали на камерних сценах Львова, музичних
училищ Луцька, Дрогобича, Рівного, Ів-Франківська, львівських музичних шкіл.
Тетяною Григорівною виплекано когорту музикантів-камералістів, де - Лауреати
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів Ж. Микитка і Т. Менцінський (1990), А.
Війтович і Н. Герета (1993); Д. Гриньків, І. Скоропляс, О. Ніколаєнкова, А. Шмагайло, О.
Аливаєва, А. Крещенський, Л Кобаль, І. Гусар, С. і М. Сторожинські;
доктори
мистецтвознавства Богдан Сюта і Аадрій Карпяк (Україна); кандидати мистецтвознавства –
Ольга Кушнірук, Людомир Філоненко, А. Лерман; Заслужені артисти України: Н. Мандрика,
Т. Кальмучин; провідні солісти оркестрів – І. Гавришкевич, Н. Мандрика, В. Сенюк, М.
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Курило-Семчишин (Україна), Л. Воробець, Н. Нікітіна (Польща), Л. Джигомон (Словакія),
Я. Шимонова (Угорщина), А. Війтович (Англія).
З ініціативи Т. Шуп’яної поповнився навчальний репертуар кафедри камерного
ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка - струнними квартетами Я. Сібеліуса, А.
Шенберга, сонатами М. Равеля, А. Шнітке, П. Хіндемінта, Г. Гаврилець, Л. Сидоренко, В.
Сидор, Тріо Н. Петренко, М. Чижинського; фортепіанним секстетом «Тіні спогадів» Г.
Леонова, «Музика тиші» М. Шведа, «Пастораль і Алегро» Ф. Ремаха. Професор виступала з
доповідями у Львові, Києві, Москві. Їй належать редагування малознаних творів у жанрі
камерного ансамблю - У. Берда, Дж. Булла, Д. Фарнеті, У. Морлі (партії скрипки), Л.
Годовського, І. Альберіса, Ф. Крейслера, Г. Венявського для інструментального квартету. За
спогадами професора Тетяни Леонідівни Моргунової «львівська камералістка Т. Шуп’яна
була колекціонером,
з особливим пієтетом відносилася до поповнення камерного
репертуару. Завдячуючи їй нині зі концертних сцен звучать прекрасні твори українських
композиторів, зокрема – Валерій Подвала. Фортепіанний квартет № 2». Професор Т.
Шуп’яна нагороджена Подяками, Грамотами.
У науково-методичному доробку Т. Шуп’яної розробки програми «Камерний
ансамбль» для середніх спеціальних музичних шкіл (1993), методичні рекомендації до
вивчення фортепіанного тріо Й. Брамса ор.114 в класі камерного ансамблю (1994).
Скрипальку неодноразово запрошували членом журі конкурсів камерних ансамблів в Україні
та Росії.
Висновок. Володіючи рисою тонко реагувати на виклики часу і ті зміни, що
супроводжували складне і багатогранне буття суспільства періоду другої половини ХХ ст.початку ХХІ ст. скрипалька, педагог, камералістка Тетяна Григорівна Шуп’яна спричинилася
до процесу формування нової української школи виконавства.
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Одним із найактуальніших завдань сучасної освіти і виховання в Україні є створення
умов для формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське
суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та
суспільних інтересів. Це може забезпечити система громадянської освіти (ГО), що має на
меті підготовку молоді до активної участі в житті демократичного суспільства і формування
її громадянської компетентності.
Під компетентністю людини розуміють «…динамічну комбінацію знань, умінь,
навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає
здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну
діяльність» [1]. Такі набори знань, умінь, навичок і ставлень набуваються як протягом життя,
так і у процесі навчання. Сформована компетентність дозволяє людини визначити,
(розпізнати) і ефективно, успішно розв’язати, незалежно від ситуації, проблему, що є
характерною для певної сфери чи виду діяльності. [3]
Під час освітнього процесу у здобувача освіти має бути сформований певний рівень
готовності до дорослого життя, певна сукупність характеристик, так би мовити, життєва
компетентність, що має забезпечити молодій людині здатність орієнтуватись у сучасному
суспільстві, швидко реагувати на запити часу, ефективно та успішно самореалізуватися у
повсякденному житті.
Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг, і
науковці намагаються дати визначення освітніх та життєвих компетентностей. Громадянську
компетентність дослідники відносять до ключових. Ключова компетентність є об’єктивною
категорією, що фіксує певний рівень розвитку в особистості суспільно визнаного комплексу
знань, умінь, навичок, ставлень, орієнтацій.[4] Відтак і громадянську компетентність
здобувача освіти ми будемо розуміти як сукупність освітніх елементів, що складається із
сукупності знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань
особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов’язок і
відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною і державою.
Формування громадянської компетентності під час освітнього процесу – це засвоєння
в навчальних ситуаціях основ повноцінної та правомірної громадянської поведінки особи в
суспільстві.
Громадянська компетентність в усіх своїх компонентах (ціннісному, діяльнісному та
процесуальному) може формуватися в процесі викладання гуманітарних дисциплін.
Спираючись на висновки О. Пометун, зауважимо, що реалізація ціннісного компонента
відбувається переважно через зміст освіти шляхом відбору й структурування навчального
матеріалу курсу, який забезпечує умови формування демократичних цінностей, орієнтацій,
сприйняття ідеалів демократії, вироблення ставлень і мотивів діяльності, які є складовими
громадянської позиції. Інтегрований курс «Громадянська освіта» спрямований на реалізацію
загальної мети середньої освіти, що сформульована у концепції Нової української школи.
Вона полягає у розвитку та соціалізації особистості, формуванні її національної свідомості,
громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення,
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творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок, навичок життєзабезпечення та
професійних якостей.
Постановка завдань формування громадянської компетентності здобувачів освіти
передбачає, що в переліку освітніх результатів кожного уроку історії України, громадянської
освіти, правознавства мають бути сформульовані, крім суто навчальних, ще й такі, що
спрямовані на розв’язання завдання виховання у молодого покоління поваги до прав людини,
плюралізму та демократії, верховенства закону, виховати в них неприйняття насильства,
ксенофобії, расизму, агресії, нетерпимості.
Ефективний розвиток діяльнісно-процесуального компонента громадянської
компетентності передбачає залучення здобувача освіти до активної навчальної діяльності,
що супроводжується внутрішньою розумовою активністю. Паралельно з освоєнням
діяльності молода людина формує свою систему цінностей, підтримувану соціумом. З
пасивного споживача знань здобувач освіти стає активним суб’єктом освітньої діяльності,
що забезпечує послідовну та ефективну реалізацію компетентісного підходу.
Одним із сучасних шляхів організації активної пізнавальної діяльності здобувачів
освіти є інноваційні педагогічні технології навчання, які дають можливість, реалізовувати
компетентнісний підхід через активну різноманітну діяльність учнів у вирішенні проблемних
ситуаціях, практичних завдань, формувати активні громадянські уміння і навички. У такому
випадку результат навчання полягає вже не в передачі молодій людині інформації змісту, а в
формуванні готовності діяти в житті з позицій правосвідомості та громадянської
відповідальності. Різноманітні інноваційні технології (лекції, круглі столи, дискусії, дебати,
колективне обговорення матеріалів на онлайн-платформі підручника «Громадянська освіта»,
написання проектів та ін.) відіграють важливу роль у формуванні діяльнісно процесуального компонента під час освітнього процесу при викладанні гуманітарних
дисциплін та сприяють розвитку компонентів громадянської компетентності.
Популярним форматом навчання, який сприяє формуванню громадянської культури, є
тренінг (training).
З досвіду роботи можна засвідчити, що системне формування компонентів
громадянської компетентності на уроках гуманітарних дисциплін передбачає дотримання
певних методичних умов:
- обов’язково чітко визначити очікуваний результат в залежності від того, який
компонент громадянської компетентності та якими методами має формуватися на матеріалі
даного уроку, в залежності від теми та мети уроку;
- підготувати пізнавальні завдання, проблемні ситуації, творчі задачі, які допоможуть
акцентувати громадянознавчий зміст уроку та спрямувати діяльність здобувачів освіти;
- визначити найбільш ефективні технології навчання.
Особливу увагу під час освітнього процесу слід приділити процесуальному
компоненту, за О. Пометун – «…це здатність учня критично мислити й незалежно вдаватися
до способів діяльності, застосовувати демократичні технології поняття й виконання
індивідуальних і колективних рішень, технології розв’язання проблем суспільного життя як
окремого громадянина, так і учнівської, місцевої громади, держави…».[2]
Застосування інноваційних педагогічних технологій на уроках з предмету
«Громадянська освіта» сприяє формуванню громадянської ідентичності особистості на
різних рівнях – особистісному, сімейному та родинному, рівні навчального закладу, місцевої
громади, Батьківщини, світу. Це забезпечується послідовним, цілісним розкриттям усіх
складників громадянознавчого змісту для здобувачів освіти на основі формування їхньої
громадянської ідентичності, ціннісних орієнтацій та громадянських ставлень до самих себе,
інших людей.
В сучасних умовах найефективнішими щодо формування та розвитку громадянської
компетентності, на мою думку, є проведення практичних заняття курсу «Громадянська
освіта» у формі презентацій різних соціальних проєктів, в формі дебатів або дискусій. Саме у
ході такого освітнього процесу здійснюється навчання через дію, яке реалізується завдяки
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активному навчанню, роботі в команді, інтерактивним методам та ін., що значно покращує
сприйняття матеріалу.
Результати навчання на кожному уроці повинні бути зорієнтовані на формування
громадянської компетентності; організація навчального процесу повинна забезпечувати
постійну активну позицію здобувачів освіти у навчанні через системне запровадження
інноваційних технологій. Досягти успіхів у формуванні громадянської компетентності
можливо за умови створення чіткої системи, враховуючи дібрані методи, форми та види
роботи, засоби впливу на здобувача освіти у паралельній взаємодії як під час навчання, та і в
позаурочній роботі. Недарма відомий педагог В.О. Сухомлинський високо цінував роботу
класних керівників і викладачів гуманітарних предметів, наголошуючи на тому, що «людина,
піднімаючись угору сходинками громадянського життя, мислено оглядала світ, розуміла
зміст складних суспільно-політичних явищ, бачила боротьбу за ті ідеали, які хвилюють її
особисто».
Висновки. Формування громадянської компетентності здобувачів освіти в системі
ЗП(ПТ)О передбачає активізацію освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних
педагогічних технологій. Лише за таких умов можна говорити про формування ключової
компетентності людини, яка ґрунтуючись на освітній складовій та доповнюючись
елементами сімейного виховання та соціалізації особистості, передбачає здатність особи
самостійно діяти в складній, часто невизначений ситуації під час вирішення актуальних для
неї проблем громадянського життя.
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Комп’ютери, які використовуються в різних організаціях чи фірмах, вирішують
різнопланові завдання і важливо їх підтримувати в хорошому стані задля того, щоб
мінімізувати збої у їх роботі, уникнути помилок при обробці даних, запровадити методи
прогнозування виходу з робочого стану та запобігти повній або частковій заміні
компонентів.
Комп’ютерна система — це базове, повне та функціональне обладнання та програмне
забезпечення з усім необхідним для реалізації обчислювальної продуктивності [1].
Моніторинг та аналіз комп’ютерних систем поширений практично в усіх галузях
інформаційних технологій. Цей напрям потребує поглибленого теоретичного і практичного
аналізу досліджуваних процесів та створення спеціальних математичних засобів для
прогнозування показників роботи комп’ютера.
Комп’ютерні системи компаній повинні бути доступні в будь-якій ситуації, часто в
будь-який час доби та працювати безвідмовно, особливо це стало актуальним при
дистанційній роботі. Моніторинг цих систем став основним завданням управління всією ІТінфраструктурою компанії, виконання якого дозволяє досягти наступні цілі:
- максимум переваг використання ресурсів компанії;
- запобігання та виявлення проблем;
- сповіщення про виявлені проблеми.
Загалом ці цілі можна об'єднати в одну мету, досягнення якої приводить до
скорочення витрат на обслуговування комп’ютерів, зменшення кількості інцидентів
недоступності ІТ-інфраструктури компанії, скорочення часу на відновлення комп’ютерних
потужностей та, як результат, більшого рівня задоволення потреб клієнтів.
Моніторинг повинен включати максимальну кількість показників системи задля
створення повної картини роботи комп’ютера. Найважливіші з них: використання CPU і
RAM, використання диску і мережі.
За допомогою компоненту Системний монітор (System Monitor) можна вимірювати
продуктивність одного комп'ютера або декількох комп'ютерів у мережі [2].
Копія екрану компоненту Системного монітору (System Monitor) в операційній
системі Windows 10 представлена на рисунку 1.
Засоби моніторингу системи повинні бути зосереджені на процесах, пам'яті, сховищі
та мережевих з'єднаннях системи, для якої проводиться моніторинг. Базуючись на меті
моніторингу комп’ютерних систем, можна виділити наступні переваги, які надає даний
підхід:
- можливість налаштовувати події та сигнали тривоги, пов’язані з ними. Деякі
приклади тривожних сигналів можна застосувати, щоб попередити про заповнені жорсткі
диски, завантаженість оперативної пам’яті понад 80%, надмірний доступ до дисків з
дозволом на запис, занадто багато відкритих потоків в одній системі, тощо;
- можливість отримати доступ до інформації про стан налаштувань та перевірити
найважливіші технічні ресурси;
- наявність доступу до статусу комп’ютерної системи в режимі реального часу;
- підвищення ефективності та продуктивності виконання завдань з обслуговування,
що виконуються системою;
- створення системних інвентарів (карти, списки);
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- планування зростання чи спаду використання комп’ютерних систем на основі їх
навантаженості;
- можливість отримання інформації про те, коли може знадобитися більше місця для
зберігання даних, новий сервер чи оновлення пам’яті;
зниження витрат на підтримку ІТ-інфраструктури компанії.

Рисунок 1 – Копія екрану компоненту Системного монітору
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комп'ютера. Режим доступу: http://nikolay.in.ua/navchaemos/windows-xp/dispecher-zadach/30monitoring-produktivnosti-komp-yutera.
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Economic sciences
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І
ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОВАЛЮТОЮ
Дячок Олег Романович
аспірант 1 курсу
Львівський національний університет імені Івана Франка
Швидке зростання сфери обігу криптовалют в Україні спонукає до створення цілої
системи нормативно-правових актів, встановлення єдиних для всіх правил веденення
бухгалтерського обліку, контролю і належного їх оподаткування. На жаль, в нашій країні
цифрові технології випереджають законодавство, в той час як фізичні та юридичні особи вже
активно використовують віртуальні активи як засіб платежу, обміну чи накопичення.
Незважаючи на правову невизначеність, криптовалютні операції в Україні не є заборонені, а
ст. 42 Конституції України гарантує кожному право на підприємницьку діяльність, яка не
заборонена законом [1].
Важливим на сьогоднішній день законом, який регулює операції з криптовалютами, є
ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» від 06.12.2019 р. № 361 [2]. За ним вперше на законодавчому рівні закріплено
визначення криптовалюти, як віртуального активу, яким можна торгувати, переводити,
зберігати, адмініструвати, використовувати для платіжних або інвестиційних цілей.
Відповідно до ст. 18 цього закону державним суб’єктом фінмоніторингу постачальників
послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів є Міністерство цифрової трансформації
України, а первинними суб’єктами за ст. 6 є постачальники послуг, пов’язані з обігом
віртуальних активів. Законодавчо встановлена необхідність ідентифікації сторін угоди з
віртуальними активами, якщо сума угоди перевищує 30 000 грн. (ч. 3 ст. 11 Закону № 361). В
свою чергу, при анонімності окремих криптовалютних операцій, вважаю за доцільне
ідентифікувати саме власників криптогаманців, визначити суму та цільове призначення цих
операцій. Такий підхід дозволить здійснювати їх належий облік та контроль.
Станом на 02.12.2021р є законопроект «Про віртуальні активи» № 3637 від 11.06.2020
[3], який був прийнятий ВРУ в другому читанні, але ветований Презедентом України і
повернутий на доопрацювання. Основна сутність законопроекту полягає в легалізації обігу
віртуальних активів в Україні та встановленні єдиних правил для регуляторів ринку і
постачальників послуг, пов’язаних з їх обігом. Криптовалюти, як віртуальні активи, можна
буде законно зберігати, обмінювати на валютні цінності, переказувати або надавати інші
посередницькі послуги. Однак за цим законопроектом віртуальні активи не є платіжним
засобом і їх не можна обміняти на майно, товари чи послуги. Звідси робимо висновок, що
деякі криптовалютні операції не зможуть бути відображені в бухгалтерському обліку і
залишаться в «тіні». Очевидно, що ЗУ «Про віртуальні активи» є рамковим, але може стати
першоосновою для подальшого внесення змін до Податкового кодексу України, розробки
окремих національних стандартів, інструкції та інших підзаконних актів.
Оскільки ще не розроблено окремого НП(С)БО, який би чітко регулював питання
пов’язані з обліком віртуальних активів, доцільно використовувати існуючі міжнародні
стандарти фінансової звітності. Натомість, підприємства можуть вносити інформацію щодо
обліку криповалют у Наказі про облікову політику. На сьогодні існує рішення з порядку
денного засідання Інтерпретаційного комітету Ради з МСФЗ «Holdings of Cryptocurrencies –
June 2019» [4]. Згідно з цим рішенням криптовалюта відповідає визначенню нематеріального
активу в МСБО 38 “Нематеріальні активи” [5], але у випадку, якщо вона використовується з
метою отримання інвестиційного прибутку від подальшого продажу, то слід застосовувати
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МСБО 2 “Запаси” [6]. Очевидно, що криптовалюти як об’єкт обліку, не можуть належати до
грошей чи фінансових активів.
У Податковому кодексі України вiд 02.12.2010 № 2755-VI [7] питання оподаткування
операцій з криптовалютами не врегульоване. Проект закону № 2461 від 15.11.2019, який
повинен врегулювати питання оподаткування таких операцій, так і залишився проектом [8].
Ключовим його положенням є оподаткування інвестиційного прибутку від продажу
криптоактивів ПДФО за ставкою 5% на 5 років. Тобто оподатковуватиметься лише
інвестиційний прибуток від операції, який розраховується як позитивна різниця між
доходом, отриманим від продажу криптоактиву та його вартістю, що визначається із суми
документально підтверджених витрат на його придбання чи створення. Безперечно, таке
податкове навантаження буде прийнятним для фізичних і юридичних осіб та сприятиме
розвитку сфери віртуальних активів в цілому. Однак, сьогодні варто посилатись на діючі
роз’яснення щодо фізичних осіб в Індивідуальній податковій консультації ДПС від
04.12.2019 р. № 1689/ІПК/04-36-33-02-07 [9]. Відтак, дохід фізособи, який отриманий від
продажу криптовалюти, треба включати до інших доходів на підставі пп. 2.2 ст. 164 ПКУ.
Такі доходи оподатковуються ПДФО за основною ставкою 18%, а також військовим збором
– за ставкою 1,5 %. Причому оподатковуваним доходом є вся сума коштів, отриманих у
результаті продажу криптоактиву, а не позитивна різниця між сумою його придбання та
продажу.
Хоча криптовалюти набули значної популярності в Україні, все ж, констатуємо про
відсутність належної правової основи, директив і методологічних стандартів у сфері обліку
криптовалютних операцій. Залишається відкритим питання чому при наявності відповідних
напрацювань, уже розроблених законопроектів, міжнародних принципів і підходів в Україні
все ще не легалізовані криптовалюти і не встановлені чіткі правила їх обліку, контролю та
оподаткування. Адже прийняте нормативне забезпечення дозволить вивести цю сферу обігу
з «тіні», отримати податкові надходження до бюджету та закріпити суспільно-економічний
ефект від їх використання.
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ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТЕСТУВАННЯ ФОРМ АВТОРИЗАЦІЇ
Євченко А.В.
студент
Харківський національній університет радіоелектроніки, Харків, Україна
На сьогоднішній день широкого поширення набуває професія QA-інженерів фахівців, які тестують проект на етапі розробки, щоб швидко виявити помилки та відхилення
від заданого курсу та вчасно координувати процес розробки.
Тестування програмного забезпечення – це процес аналізу програмного забезпечення
для виконання наступних завдань: розпізнання помилок та перевірка на якість. Тестування
програмного забезпечення також є контролем за відповідністю між фактичною та
очікуваною поведінкою програми, воно включає: діяльність з планування роботи,
проектування тестів, виконання тестів та аналізу отриманих результатів.
Серед тестування ПЗ, веб-додатків, можна окремою частиною розглянути перевірку
процесу авторизації. Звичайно до нього можна застосувати й функціональне і не
функціональне тестування. Перевірка на локалізацію поля аутентифікації, їх інтерфейс,
зручність та інтуїтивну зрозумілість, проте перш за все, звісно нас цікавить функціонал, адже
цей процес призначений для захисту певних даних від сторонніх осіб та навпаки, надання
повноважень доступу необхідним. Тож нам необхідно бути певним, що користувач матиме
змогу зареєструватися, і підтвердити свою особу так, щоб це не було можливим для інших.
Для цього використовуються різні типи перевірок. Існують Одно-, дво- і
багатофакторна авторизація, вони використовують різну кількість аутентифікацій
збільшуючи захист пропорційно. Аутентифікації бувають: за цифровим підписом, паролем,
SMS, або біометрія. Для аналізу обрано найпростіший і найпоширеніший – з використанням
паролю.
Після дослідження окремих різних авторизацій на довільних ресурсах, зрозуміло, що
алгоритми для їх тестування мають деякі особливості пов’язані
з їх напрямком
використання. Під час аналізу ми бачимо, що єдиний стандарт відсутній через
різноманітність виконуваних дій у процесі автентифікації. Тож єдиний метод не може бути
створено. Проте можна виділити ключові кроки в процесі тестування.
- необхідно аналізувати не окремі частини, а аутентифікації в цілому;
- обов’язково перевіряємо працездатність форми на правильних даних;
- необхідно охопити як змога більше негативних сценаріїв й для логіну, й паролю, від
відсутності інформації до помилкової, або перебільшень;
- у випадку можливості авторизації іншими способами необхідно перевірити і їх;
Пошта може складатися з двох частин — локальної та доменної. Локальна частина
може складатися з 64 символів, серед яких дозволено:
- великі і малі літери латиницею( деякі ресурси, наприклад Яндекс пошта пропонують
і кирилицю, без поєднань);
- цифри від 0 до 9;
- символи !#$%&'*+-/=?^_`{|}~ (ASCII: 33, 35-39, 42, 43, 45, 47, 61, 63, 94-96, 123-126);
- символ “.” за винятком використання на початку/в кінці пошти, а також двох підряд,
якщо вони не зустрічаються в “ ”;
- також такі спецсимволи “ “ и "(),:;<>@[\] за умовою, що перед ними використано “,
або \.
Для перевірок паролю необхідно перевірити можливість його створення без
виконання вимог, серед яких можуть бути:
- від 8 до 16 символів;
- хоча б одна цифра;
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- хоча б по одній великій та маленькій літері;
- один з вказаних спецсимволів(!@#$%^, тощо).
Цих базових перевірок буде достатньо, для визначення базового функціоналу
аутентифікації, який призводить до авторизації на ресурсах.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА
УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
Жмурко Олена Георгіївна
викладач загальноосвітньої підготовки
Державний навчальний заклад «Подільський центр професійно-технічної освіти»
У сучасних умовах розвитку людської цивілізації проблема взаємодії суспільства і
природи набуває важливого значення. У ХХІ столітті людство почало усвідомлювати, що
посилення впливу на довкілля може стати безконтрольним і загрожуватиме існуванню всієї
цивілізації. Важливе значення у подоланні екологічної кризи, на думку науковців, належить
освіті й педагогіці, зокрема середній освіті, що покликана формувати екологічну культуру,
фундаментальні екологічні знання, екологічне мислення і свідомість, що ґрунтуються на
бережливому ставленні до природи, як унікального ресурсу.
Кожен громадянин має володіти певною базою екологічних знань, що дозволить
розуміти й оптимально розв’язувати екологічні проблеми на основі наукових знань процесів
розвитку біосфери, загальнолюдських досвіду й цінностей.
Одним із завдань Стратегії сталого розвитку України до 2030 року є здобуття усіма
учнями знань і навичок щодо принципів сталого розвитку та збереження довкілля.
Тому можна стверджувати, що саме шкільній екологічній освіті сьогодні належить
провідне місце серед складових принципів створення фундаменту екологічної безпеки
України. Результатом набуття екологічної компетентності підростаючим поколінням є
усвідомлення первинності законів природи по відношенню до соціальних законів, розуміння
взаємної залежності та впливу суспільства і природи, власної відповідальності за екологічні
проблеми не лише свого регіону проживання, а й світу загалом.
У сучасних умовах розвитку суспільного життя і загрози екологічної кризи
надзвичайно важливим є набуття здобувачами освіти екологічної компетентності, адже від
рівня сформованості у них вказаної компетентності в найближчому майбутньому буде
залежати стан довкілля.
При цьому головна роль у процесі набуття здобувачами освіти екологічної
компетентності належить саме професійно-технічній освіті, адже саме в цей віковий період
відбувається становлення основ екологічної компетентності й екологічної культури,
цілісного світогляду, що є складовими інтелектуальної сфери підлітка. У цей віковий період
у здобувачів освіти формується система переконань, що здійснюють вплив на потреби і
прагнення людини.
Діти набувають уміння аргументувати свої судження, доводити істинність чи
помилковість окремих положень, робити висновки й узагальнення, розвивається критичність
мислення. Усе це впливає на становлення особистості підлітка, вироблення свого власного
стилю поведінки у взаємовідносинах з природою.
Екологічна компетентність виявляється в систематичному прийнятті рішень щодо
врахування екологічних наслідків власної діяльності, що чинить певний вплив на довкілля.
Основою екологічної компетентності є екологічні знання, досвід практичної діяльності в
довкіллі. Набуті екологічні знання є власним надбанням особистості, вони формуються під
впливом екологічної інформації. Таку інформацію здобувачі освіти отримують на заняттях із
природничих наук.
Основні підходи до змісту, сутності та структури екологічної компетентності,
визначення принципів, за якими відбувається формування цієї якості, визначено у працях
О.Колонькової, В.Маршицької, О.Пруцакової, Н.Пустовіт, Л.Руденко, Л.Титаренко,
С.Шмалєй та ін.

88

На сьогодні єдиного підходу до визначення поняття екологічної компетентності
немає. Так, на думку Л.М. Титаренко, на відміну від екологічної культури, яка може мати
суспільний і особистісний характер, екологічна компетентність стосується лише особистості.
В. Маршицька розглядає екологічну компетентність як здатність особистості до
ситуативної діяльності в побуті та природному оточенні, коли набуті екологічні знання,
навички, досвід і цінності актуалізуються в умінні приймати рішення і виконувати адекватні
дії, усвідомлюючи їх наслідки для довкілля.
О. Колонькова говорить про екологічну компетентність як систему знань, умінь та
навичок у сфері екологічної діяльності, що відповідають внутрішній позиції та забезпечують
кваліфіковане розв’язання екологічно небезпечних ситуацій, спостереження та контроль за
дотриманням екологічних вимог у різних сферах життєдіяльності згідно з екологічним
законодавством України[1].
Узагальнюючи підходи різних авторів до розуміння поняття «екологічна
компетентність», хочу зазначити, що її трактують як:
- інтегральний розвиток особистості, що об’єднує нормативний, когнітивний,
емоційно-мотиваційний і практичний компоненти та забезпечує здатність виокремлювати,
розуміти, оцінювати сучасні екологічні процеси, спрямовані на забезпечення екологічної
рівноваги та раціонального природокористування;
- характеристику, що дає змогу сучасній особистості відповідально вирішувати
життєві ситуації, підпорядковуючи задоволення своїх потреб принципам сталого розвитку
(Н.А. Пустовіт) [4];
- підготовленість і здатність людини до практичного вирішення екологічних завдань,
наявності в неї ряду особистісних якостей у поєднанні з необхідним запасом знань і умінь
ефективно діяти у проблемних ситуаціях, що виникають у різних сферах діяльності, та
знаходити правильні шляхи їх вирішення (Л.Д. Руденко, О.Л. Пруцакова) [5].
За висновками вчених, екологічна освіта здатна впливати на усвідомлення власної
причетності до екологічних проблем, врахування у професійній, суспільній і побутовій
діяльностях наслідків впливу на довкілля й таким чином спрямована на формування
екологічно компетентної особистості. Як правило, у психолого-педагогічній літературі
екологічну компетентність пов’язують із набуттям здобувачами освіти:
- системи знань про навколишнє середовище (соціальне і природне у їх взаємозв’язку
і взаємозалежності),
- практичного досвіду використання знань для вирішення екологічних проблем на
локальному й регіональному рівнях;
- прогнозуванням відповідної поведінки й діяльності у професійній сфері й побуті;
- потребою спілкування з природою та бажанні брати особисту участь в її відновленні
та збереженні.
Саме при вивченні природничих наук модуля формування екологічної компетентності
здобувачів освіти відбувається найбільшою мірою. Адже дає змогу здобувачам освіти
ознайомитися з різними підходами й аспектами природоохоронної справи.
Під час вивчення даного модуля висвітлюється ряд понять, які є спільними для
біології та екології: вид, популяція, біоценоз, біогеоценоз, екосистема, біосфера, продуценти,
консументи, редуценти, симбіоз, коменсалізм, мутуалізм, біотичні, абіотичні, антропогенні
фактори[2].
У цілому при викладанні природничих наук у професійно (професійно-технічній)
освіті послідовність вивчення взаємодії суспільства і природи включає п’ять етапів.
На першому етапі у здобувачів освіти формуються мотиви, необхідності й бажання,
прагнення та інтерес до пізнання об’єктів, явищ живої природи і людини як природної
істоти.
На другому етапі формуються екологічні проблеми, як наслідок реальних протиріч
між людським суспільством і живою природою. Пізнавальний інтерес на цьому етапі
розвивається на основі дослідження діяльності людини як екологічного фактора, економічної
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й позаекономічної оцінок, початкової характеристики екологічних проблем і уявлень про
прогнозування можливих змін у природних системах.
На третьому етапі розкриваються наукові основи оптимізації взаємодії людини і
суспільства з екологічними системами на базі ідей охорони природи, керованої еволюції й
перетворення біосфери у ноосферу.
На четвертому етапі досягається усвідомлення здобувачами освіти історичних причин
виникнення сучасних екологічних проблем, розглядаються шляхи їх розв’язання на основі
міжнародного співробітництва.
П’ятий етап — практичний – є важливим у формуванні відповідального ставлення
здобувачів освіти до природи. На цьому етапі забезпечується реальний внесок кожного у
справу охорони навколишньої природи, оволодіння нормами і правилами поведінки в
природному середовищі.
Запропонована послідовність вивчення взаємозв’язків людини та природи дає
можливість поглибити знання здобувачів освіти за допомогою встановлення залежності між
біосистемами і людською діяльністю та сприяє розвитку екологічної культури особистості,
мотивів охорони здоров’я людини, середовища її існування, зростання інтересу до
екологічних проблем і потреб особистості, участі у їх розв’язанні.
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OUTSOURCING THEORETICAL FOUNDATIONS
Касимова Гуляр Ахматовна
кандидат экономических наук, доцент
Ташкентский финансовый институт
Measures are taken to prevent a sharp decline in the level of social services. Extremely
important for a person, the content of high-calorie food intake is improved. In order to preserve the
gene pool of our people, current standards on nutrition ration of pregnant women and children will
be revised on the basis of international standards.
A few years ago, the mechanism “outsourcing” was used only in the private sector, today,
even in budget organizations, outsourcing is used more efficiently in the provision of social
services. Outsourcing is the transfer of those or functions of an organization to external performers
who specialize in carrying out the same activity. In other words, outsourcing is understood as the
total volume of public sector purchases of goods, works and services from the non-public sector.
From foreign scientists R.Timan in his scientific article “Outsourcing providers. Trend
towards “bundled” gave the idea of using outsourcing in budget organizations through external
service providers [16].
The success of the outsourcing project largely depends on understanding that it does not
mean the scheme to “give and forget” the client in the outsourcing model. This is primarily the
formation of partnership relations with the service provider. In many terms of the results of the
work, magnifier is concerned with the timely and completeness of the transmission of the necessary
information from the side, as well as compliance with the agreed schedule.
B.G. Ogyust in his scientific article “The Other Side of Outsourcing” showed the positive
aspects of outsourcing for government organizations [2]. Landfeld-Smith, A.Kim in their article
titled “Managing the Outsourcing Relationship. Strategic Resource Management Series” they
analyzed the importance and peculiarities of outsourcing in resource management system strategy
[7]. It is necessary to evaluate the alternative option of providing a budgetary service from the point
of view of the effectiveness of their financing. Method of assessing the effectiveness of budgetary
expenditures N. Meaning and N.Parison [12], A.A.Alexandrov and V.K.Mokriy [3], A.V.Gukova
va V.V.Tarakanov [8] and in the scientific work of other scientists, the budget is based on the
calculation of indicators, which allow to optimize the cost of substances and link the results of the
provision of budgetary services. D.E.Amelin in his research noted that the provision of some
budgetary services to competitive market entities [1]. N.Y.Ignatyuk in his scientific works noted
that outsourcing has been studied by public and private businesses as a variant of the ranking of
budgetary service delivery [10].
M.V. Kazakovtseva researched has given methodological approaches to the use of
outsourcing in the provision of budget services. The initial step in developing a method of effective
use of public funds is to determine the criteria for effective management of Public Finance. The
criterion for assessing efficiency includes the number and quality description of processes and the
results of the use of public funds, as well as what results indicate the basis for the effective use of
public funds [11].
T.Silvestrova believes that from the point of view of providing high-quality budgetary
service, it is necessary to optimize the planning of the expenditure part of the budget. The provision
of budget services to outsourcing contributes to the optimization of budget costs. Therefore, when
we say optimal planning of budget costs, we must understand the process of maximizing the needs
of customers by choosing a reasonable variant of possible monetary costs. The acquisition of
budgetary organizations and institutions subject to the executive authorities as a service provider or
on the basis of outsourcing the relevant services of organizations in a competitive market is
financed [15].
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Outsourcing is developed in highly developed countries include the countries of AngloSaxons Great Britain, USA, Canada, Australia, New Zealand), Scandinavian countries (Sweden,
Denmark, Finland) and the countries of the Far East (Singapore, Hong Kong, South Korea). The
outsourcing of the public sector, which is calculated on the basis of this methodology in the member
countries of the organization for Economic Cooperation and development, accounted for 10.0
percent of the GDP in 2009. The organization for Economic Cooperation and development
continuously analyzes and evaluates the share of outsourcing in the public sector[4].
In Our Opinion, It is desirable to apply in practice through four stages of the use of
outsourcing in the provision of budgetary services within the methods of assessing the effectiveness
of budgetary expenditures proposed by A.V. Gukova and D.M.Shor[9].
The authors cite the following outsourcing functions used in the provision of budget services
- to represent the amount and direction of budgetary funds used by the allocator, budgetary
organizations in the provision of services;
- to provide quality and affordable service to consumers, by Outsourcing organization;
- organization and development of entrepreneurial activities in the market of consumer,
budget services;
- development of measures aimed at optimization of budgetary funds in the region and at the
local level.
Thus, at the country and local level, the need to optimize budgetary expenditures is to
increase the efficiency of budgetary expenditures on the basis of the use of outsourcing[9]. It is
desirable to use outsourcing in order to increase the competitiveness of budgetary organizations,
commercial and non-profit organizations that carry out budgetary services, as well as the efficiency
of budgetary expenditures [10].
At the first stage of determining the algorithm of using “outsourcing” in the provision of
budgetary services, direct indicators and final indicators of the provision of budgetary services are
determined. At the second stage of determining the algorithm of using outsourcing in the provision
of budget services, the calculation of these indicators is presented. At the third stage, the result
Index is determined by the final indicators.
At the fourth stage, a decision is made to give the
budget service outsourcing on the basis of the final result Index, which consists of the sum of the
final performance index with the index of direct indicators. If the final result Index is smaller than
0,25, then it is possible to make a decision to give the budget service to outsourcing, if this interval
is from 0,25 to 0, then it is necessary to give a certain part of the budget service to outsourcing. If
the indicator is equal to 0, it is necessary to reorganize the activities of the budget organization and
institution, if this indicator is greater than 0, then it will be worthwhile to give the budget service to
outsourcing.
The main principles for the application of outsourcing in the provision of budgetary services
are: compliance, limitation, variability, efficiency.
Proceeding from the above, it is possible to conclude that:
- One of the most problematic issues in the development of a socially oriented market
economy in Uzbekistan is the application of modern methods and methods well-experienced in the
private sector in the social sphere in which budget services are provided;
- it is important to introduce a method of outsourcing healthy nutrition of children in
preschool institutions;
- in order to improve the organization of healthy rational and safe nutrition of educators in
preschool institutions and optimize the budget costs, it is possible to use modern methods such as
keytring, children’s nutrition combinations.
In our opinion, when introducing the method of outsourcing in budgetary organizations, it is
worthwhile to pay attention to the following:
- when the outsourcing of long-term projects on the organization of healthy nutrition in
institutions is presented, contracts should be concluded between the district (city) pre-school
education departments and the outsourcing for a period of up to five years in accordance with the
decision of the Selection Commission;
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- it is necessary to use the index of final results in the development of a methodology for
assessing the effectiveness of budget expenditures on the basis of outsourcing in the social sphere;
- the use of outsourcing in health institutions even in the execution of the cost of nutrition of
the state budget gives good results.
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НОВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ
КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Кирилюк Олена Іванівна
викладач
ВСП « Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»
Історія косметики налічує щонайменше 7000 років і присутня майже в кожному
суспільстві на землі. Косметичне боді-арт є найдавнішою формою ритуалу в людській
культурі. Доказом цього є утилізація червоних мінеральних пігментів, включаючи кольорові
олівці, пов’язані з появою Homo sapiens в Африці.
За всю історію косметики вона, особливо декоративна косметика, не завжди була
корисною та безпечною. Наприклад, стародавні єгиптяни й римляни використовували
косметичні засоби, що містили не тільки натуральні компоненти, а й такі отруйні речовини,
як ртуть і свинець: в ті часи це вважалося корисним для шкіри. Сьогодні ми знаємо, що ці та
подібні їм речовини є токсичними і здатні накопичуватися на шкірі. Стародавні єгиптяни
фарбували повіки зеленими тінями, що вироблялися з вуглекислої міді, що також є
небезпечним для шкіри. І таких прикладів безліч.
Сьогодні косметична продукція є повсякденною необхідністю кожної цивілізованої
людини. Незважаючи на величезне різноманіття товарів, споживач ретельно підбирає ті,
котрі найкраще відповідають йому у фізіологічному та психологічному аспектах.
Особливості розвитку косметичної галузі в Україні розглядалися у наукових працях І.
Байцар, Ю.В. Зеліско і Ю.М. Кордіяки «Особливості розвитку косметичної галузі в Україні»
2015 р., Н.В. Луців «Товарознавчі аспекти дослідження ринку парфумерних виробів в
Україні» 2013 р., О. Г. Башури і Н.П. Половко «Технологія косметичних та парфумерних
засобів» 2008. р., та багато інших науковців.
На теперішній час безпека косметичних засобів, які реалізуються на території
України, регламентується Законами України «Про стандарти, технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні», Наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 9 жовтня 2000 року № 247 «Про затвердження
Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», Постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 1 липня 1999 року № 27 «Державні
санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості». На
жаль, ці стандарти та нормативно-правові акти не відповідають сучасним європейським
вимогам. Наприклад, в Україні не впорядкована процедура введення в обіг, ринкового
нагляду та контролю косметичної продукції. Не відповідають європейському законодавству
за формою і змістом нормативно-правові акти щодо порядку оцінювання безпеки
косметичної продукції, вимоги до відомостей про оцінювання безпеки косметичної продукції
та документи, що підтверджують безпеку косметичної продукції.
У розвинених країнах світу завдяки таким адміністративно-правовим засобам як
стандартизація і сертифікація косметичної продукції здійснюється ефективний вплив на
ринок косметичної продукції Тобто має місце чітка структуризація внутрішнього і
зовнішнього документообігу зі створенням потрібних баз даних; затверджено стандарти
органічного виробництва, спеціальне маркування; чітко виписана процедура контролю та
нагляду і контролюючі суб’єкти.
Кожен стандарт, наприклад, ECOCERT, NATRUE, BDIH, ICEA AIAB, висуває
особливі вимоги до сертифікованого косметичного засобу. Так, ECOCERT – незалежний
орган сертифікації, який першим розробив стандарти для «натуральної та органічної»
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косметики. На сьогодні більше 1000 компаній беруть участь в програмі сертифікації
ECOCERT.
В Україні чинним є галузевий стандарт України ГСТУ 201-05-97 «Послуги
косметолога. Загальні технічні умови», затверджений ще у 1999 році. Згідно з цим
стандартом усі парфумерно-косметичні засоби, хімічні препарати, фарби та дезінфікуючі
засоби мають відповідати вимогам нормативних документів, мати інструкцію щодо їх
застосування і документи, які засвідчують їх якість (сертифікат відповідності або свідоцтво
стосовно визнання, паспорт якості або гігієнічне свідоцтво). Ще наприкінці 2019 року на
сайті Міністерства охорони здоров’я України було оприлюднено проєкт постанови КМУ
«Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію». У документі
містилися принципово нові вимоги до косметичної продукції, яка реалізовуватиметься в
Україні. Проєкт обговорювали понад рік, і зрештою його було схвалено.
Варто зауважити, що до прийняття Технічного регламенту обіг косметичної продукції
в Україні регулювали Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумернокосметичної промисловості. Цей документ був затверджений постановою Головного
державного санітарного лікаря ще у 1999 році і сьогодні багато в чому застарів. Для
порівняння: до списку заборонених для використання в косметичній продукції речовин
дотепер входило 412 найменувань, а в новому Технічному регламенті їх налічується 1383.
Інакше кажучи, раніше українські косметичні товари могли містити на 971 небезпечну для
здоров’я речовину більше. Відповідно, з ухваленням цього нормативно-правового акта ризик
дістати хворобу шкіри чи алергічну реакцію внаслідок застосування косметичного засобу
набагато зменшиться.
Постанова набирає чинності через 18 місяців (півтора року) з дня її опублікування,
тобто вступить у силу в серпні 2022 року. У Технічному регламенті крім розширеного
переліку заборонених речовин у косметиці прописано нові вимоги до маркування, до
речовин, консервантів, барвників та УФ-фільтрів, що дозволені, а також список методів,
альтернативних тестуванню на тваринах.
1. Українці більше не будуть користуватися косметикою, яку тестують на тваринах.
Зоозахисні організації всього світу давно порушують цю проблему. Адже тестування на
тваринах часто полягає в застосуванні надзвичайно жорстоких методів, що завдають їм болю
та страждань і найчастіше призводять до їх загибелі. Відтепер згідно з новим Технічним
регламентом виробники повинні будуть використовувати альтернативні методи тестування –
тести на моделях людської шкіри, з використанням білкової мембрани тощо.
2. Перелік заборонених речовин у косметиці буде аналогічним затвердженому у
Європейському Союзі. Це ще один крок у межах спільних угод між Україною та ЄС. Слід
зазначити, що Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради на косметичну
продукцію був ухвалений ще у 2009 році, але вступив у силу лише у 2013 році. Отже,
європейським виробникам було надано перехідний період для адаптації до нових вимог.
Постачальники та виробники косметичної продукції для України також матимуть час
змінити технології виробництва. Надалі ж вимоги до виробництва косметичної продукції
будуть спільними для ЄС та України. Проте після запровадження новацій деякі європейські
компанії постачають свої товари до країн, в яких ще не діють ці обмеження. Так можуть
вчиняти й українські виробники.
3. Уводиться важливе поняття відповідальної особи – уповноваженого представника
(фізична або юридична особа), який забезпечуватиме дотримання всіх вимог нового
Технічного регламенту. Для введення продукції в обіг відповідальна особа має забезпечити
проведення її експертної оцінки із залученням спеціалістів та експертів у сфері медицини або
фармації. Якщо якісь показники не відповідатимуть вимогам регламенту, то продукцію не
буде допущено в продаж.
Отже, враховуючи такі фактори, як: 1) обсяг фальсифікованої косметичної продукції,
відсутність чіткої системи контролю за її виробництвом і обігом; 2) застарілі
стандарти, що не містять чіткої класифікації косметичної продукції; 3) застарілі, недостатньо
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точні та малоінформативні методи випробувань; 4) недотримання умов зберігання
косметичної продукції, зумовлене законодавчим зняттям відповідальності з реалізаторів
продукції; 5) невизначені умови продажу тощо можна стверджувати, що в Україні мають
місце численні порушення чинних галузевих стандартів. Також варто відмітити і те, що
національна нормативно-правова база регулювання ринку косметичної продукції не
відповідає вимогам міжнародних стандартів. Відтак потребою косметологічної галузі є
гармонізація технічного регулювання із законодавством ЄС, а саме Регламенту ЄС у сфері
косметики № 1223/2009, що дозволить забезпечити підвищення якості та безпеки
косметичної продукції.
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Political sciences
КОМУНІКАТИВНИЙ ІМІДЖ ПОЛІТИКА В. КЛИЧКА
У МЕРЕЖІ «ФЕЙСБУК»
Кікнадзе А.Е.
магістрант спеціальності «Журналістика»
Науковий керівник: Кравченко Є. Г.
кандидат філологічних наук, доцент
Національний авіаційний університет
Існуючі дослідження іміджу особистості, зокрема політика, в працях вітчизняних та
зарубіжних дослідників, зокрема Ж. П. Бодуана, Т. Білик, Л. Браун, В. О. Васютинського, А.
О. Кононенко, Ф. О. Кузіна, В. М. Маркіна, О. О. Орлової, А. Ю. Панасюк, О. Б. Перелигіної,
О. О. Петрової, М. Спіллейна, І. О. Федорова, В. М. Черепанової, В. М. Шепеля переважно
спрямовані на розгляд чинників його становлення. Водночас відсутні грунтовні дослідження
ролі вербального компонента у формуванні іміджу політика через соціальні мережі.
Узагальнивши різні тлумачення понять «імідж», «комунікативний імідж» розуміємо
комунікативний імідж як сукупність мовленнєвих стандартів поведінки (ролей), механізмів і
засобів їх реалізації, що використовуються комунікантом, наділеним певним соціальним та
професійним статусом, з метою формування у свідомості слухачів / співрозмовників певного
узагальненого образу такої особистості. Адже дослідження мовленнєвого образу політика в
мережевій комунікації, що значною мірою задається індивідуально-психологічними
характеристиками особистості, дасть змогу окреслити й специфічні механізми його
створення.
Найпопулярнішою соцмережею України є саме «Фейсбук». Станом на січень 2021-го
року у мережі було зареєстровано понад 2,7 млрд. користувачів, що становить майже 60%
усіх українських інтернет-юзерів [1]. Аудиторія соціальної мережі «Фейсбук» в Україні
містить політично активних, інтелігентних людей різного віку з досить високим рівнем
достатку. І згідно з даними дослідження «Internews-USAID», 47% наших співвітчизників
використовують «Фейсбук» для отримання новин [2].
У зв’язку з цим більшість українських політиків намагається використовувати
соціальну мережу «Фейсбук» як ефективний інструментом вербальної та візуальної
комунікації для формування власного іміджу, для створення певної репутації та впливу на
громадськість.
З метою аналізу вербальної комунікації як складової політичного іміджу політика в
соціальній мережі «Фейсбук» здійснено контент-аналіз текстових публікацій на сторінці В.
Кличка у мережі «Фейсбук» [3]. Вибір особистості політика зумовлений тим, що саме В.
Кличко використовує майданчик своєї сторінки як «власне ЗМІ» – канал трансляції
інформації, з метою формування та позиціювання свого політичного іміджу. Політик В.
Кличко є досить медійною персоною, яка позиціонує себе яскраво як в Інтернеті, так і в
повсякденному житті української політичної спільноти, маючи вже значні досягнення й
світове визнання у спорті.
Аналіз текстових публікацій-новин, на сторінці політика продемонстрував три моделі
формування та підтримки іміджу. Це моделі позиціонування, ототожнення, створення «свого
кола».
Через модель позиціонування – найчастіше політик намагається характеризувати себе
як людину, яка має певний набір позитивних якостей. Це працездатність, компетентність,
уміння приймати рішення та брати на себе відповідальність, виконувати взяті на себе
зобов'язання, відмова від пошуку легких шляхів. У своїх повідомленнях В. Кличко
вибудовує образ керівника, який не уникає проблемних ситуацій: «Хабарників в київській
владі не буде. І якщо хтось з новопризначених посадовців буде помічений у здирництві, я
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позбавлятимуся таких людей і вони відповідатимуть за законом. Я не терпітиму нечистих
на руку, безсовісних чиновників, які працюють не на киян і державу, а на власну кишеню… І
хочу наголосити, що корупцію, як я і обіцяв, буду знищувати нещадно. І наполягатиму на
найжорсткішому покаранні кожного хабарника» (29 серпня 2014 р.); «Я відчуваю
відповідальність за те, як буде розвиватися наше місто та як житимуть його мешканці» (6
листопада 2020 р.).
Політик і керівник міста Києва, В. Кличко оперативно вирішує проблемні ситуації.
Водночас підкреслюється й така риса вдачі як швидкість реакції – практично миттєва:
«Найбільш гостра проблема… Найближчим часом, за моїм наказом у столиці розпочнеться
робота з реконструкції моста Патона» (25 вересня 2020 р.). Дієвості і швидкої реакції В.
Кличко вимагає від своїх підлеглих, маючи на увазі насамперед швидке виконання: «Я
сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там,
скажу прямо, мало що відбувається… У нас немає часу слухати чергові обіцянки чи скарги і
нарікання на якісь проблеми… І я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника…»
(5 листопада 2021 р.); «Сьогодні влаштував струс головам столичних районів… Керівники
служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс
киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, глава Керуючої компанії… Його ми
звільняємо» (14 вересня 2021 р.).
Доручення переважно висловлюються у формі конкретних імперативних
формулювань, більше схожих на накази: «Доручив головам столичних районів навести лад і
відновити благоустрій на територіях» (14 вересня 2021 р.); «Я доручив усунути даний
недолік і встановити нормальне огородження (8 червня 2021 р.).
У спілкуванні В. Кличко часто використовує прикметники «чіткий» та «жорсткий»,
що характеризує його як людину дії, з вольовим характером, що звикла до дисципліни та
бездоганного виконання поставлених завдань: «Я дав із цього приводу абсолютно чіткі
вказівки» (25 квітня 2021 р.); «Строки поставив жорсткі, але реальні» (19 листопада 2020
р.).
Про готовність нести відповідальність за свої дії та активну позицію керівника
говорить прагнення особисто контролювати ситуацію, бути відповідальним і не пускати
справу «за течією»: «Виконання робіт проходить під моїм особистим контролем» (8 жовтня
2021 р.).
Через модель ототожнення - демонстрацію символічної приналежності політика до
певної соціальної групи - В. Кличко демонструє читачам, що він як голова міста Києва
вважає себе частиною місцевої спільноти, тому стурбований станом міста та готовий
працювати на його благо. Для успішного, позитивного іміджу політику необхідно, щоб
мешканці міста бачили в ньому ретранслятора думок, сприймали ці думки як «свої». У своїх
повідомленнях В. Кличко демонструє образ «простої людини», доступної для спілкування,
який близький звичайним людям: «Сьогодні я разом із сотнями байкерів проїхався
мотоколоною з Хрещатика до парку «Муромець» (26 червня 2021 р.); «Разом із
фронтовиками поклав квіти до пам'ятника» (9 травня 2021 р.); «На мотоциклах, з главою
"Київавтодору". На двох колесах краще відчуваєш якість дороги, як зроблений ремонт. І ми
час від часу робимо такі виїзди» (2 вересня 2017 р.). Частотне використання займенників «у
нас», «ми», створюється образ спільності дій політика й аудиторії. Для В. Кличка важливо
показати мешканцям міста, що він є киянином, як і вони: «Я киянин, і буду мером тільки м.
Києва. Ми працюємо з киянами і для киян! (16 вересня 2020 р.); «З Днем Києва всіх! Він у нас
— найкращий!:)» (29 травня 2021 р.); «У кожного з нас – своя історія і особисті емоції
любові до своєї країни, її людей. Історія боротьби, трагедій і перемог... Але всі разом ми
створюємо майбутнє України – держави, в якій мріємо жити» (21 серпня 2020 р.).
Публікації В. Кличка у соцмережі «Фейсбук» мають актуальну для киян тематику,
адже імідж політичного лідера має відповідати очікуванням соціому. Прагнучи залучити
виборців на свій бік, політик звертається до близьких та відомих для них речей, наводить
приклади з життя громадян, обтяжених проблемами, підкреслює необхідність допомоги,
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спільність поглядів з киянами, тим самим наближаючи себе простих людей: «Я розумію
наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян. Як менеджер, я говорю про
складну економічну ситуацію… Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка:
Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального
сезону розглядатися не буде!» (18 листопада 2021 р.); «Не залишив поза увагою численні
повідомлення про раптове припинення будівництва… Вирішив розібратися в ситуації
особисто (16 листопада 2020 р.); «Це добре, що є активні кияни, Тому підказуйте,
критикуйте, пропонуйте ідеї і проекти. Будемо зустрічатися і обговорювати їх, втілювати
разом. І разом змінювати нашу столицю!» (2 жовтня 2021 р.).
В. Кличко використовує й тактику опозиціонування, відмежовуючи «своїх» від
«чужих», що є традиційним прийомом політичної боротьби. (протиставлення іншим
політикам і політичним угрупованням) та тактику створення «свого кола», в якій перший
член опозиції є позитивно забарвленим, а другий – негативно. В. Кличко іноді демонструє
установки на конфронтацію з владою, прагнучи відстоювати інтереси розвитку міста. У В.
Кличка немає близькості до Президента, про це він зазначає на своїй сторінці. І це
сприймається іноді читачами як відсутність можливості реальної та оперативної підтримки з
боку влади при вирішенні місцевих проблем: «Я розумію, що сьогодні є сили, і в моєму
оточенні, і в оточенні Володимира Зеленського, яким не потрібен конструктивний діалог і
яким потрібне політичне протистояння між Президентом та мером столиці» (22 жовтня
2021 р.); «Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять
столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича!... Це якісь
нальоти» (13 травня 2021 р.).
Політик В. Кличко в своїх публікаціях поєднує публіцистичний та розмовний стиль
для неформального спілкування. Кожну публікацію політик розпочинає зі звертання:
«Друзі!». Тактики самопрезентації, використані В. Кличком, є відображенням таких
іміджевих ролей як «Проста людина», «Патріот», «Ефективний антикризовий менеджер» [4;
5], що у сукупності формує образ очільника міста, людини дії, точної та виконавчої,
вимогливої до себе та інших, яка вміє швидко приймати рішення та діяти у кризових
ситуаціях, здатного виявляти проблеми та знаходити ефективні шляхи їх вирішення.
Отже, соціальні мережі дають політикам великі можливості для формування іміджу,
самопрезентації, декларації своєї політичної концепції, її трансляції на максимально широку
аудиторію та отримання зворотного зв'язку. Наразі соціальні мережі є одним з найбільш
привабливих інструментів комунікації для просування політичної персони. Створення
позитивного іміджу політика В. Кличка в процесі спілкування на власній сторінці у мережі
«Фейсбук» є ініціативною довготривалою комунікативною роллю, під час здійсненні якої він
намагався досягти особливої мети – формування у свідомості читачів бажаного для себе
публічного образу, іміджу. Результати проведеного аналізу спілкування В. Кличка з
виборцями засвідчили, що комунікативний потенціал політика виявився успішно
реалізованим. Політику В. Кличку вдається привертати та втримувати увагу читачів мережі
«Фейсбук», створювати ефект безпосереднього контакту та певної адресності, спрямовувати
повідомлення на цільову групу - киян, підвищувати рівень довіри через неформальне
спілкування - використання лексики й синтаксису розмовного стилю, й у такий спосіб
формувати у свідомості виборця позитивний політичний імідж.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ SMARTGRID ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З СОНЯЧНИМИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ
СТАНЦІЯМИ
Компанієць Є.О.
студент 2 курсу магістратури
Черкаського державного технологічного університету
Розвиток сучасної енергетики України значною мірою обумовлений інтересом до
нетрадиційних джерел енергії. Найшвидше серед розподілених альтернативних джерел
енергії малої потужності розвиваються приватні сонячні фотоелектричні станції, як
автономної роботи, так і ті що потребують інтегрування в промислові мережі, встановленою
потужністю від кількох кВт до 100 МВт. Частка сонячних електростанцій на третій квартал
2021 року складає близько 11% загальної генерації України[1]. Також, кожного року
спостерігається тенденція росту приватних господарств, технічні та будівельні конструкції
яких оснащені сонячними фотомодулями. Згідно з діючим законодавством, малі сонячні
електростанції, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, можуть бути підключені
до промислової мережі і реалізовувати надлишок виробленої електричної енергії
енергокомпаніям-постачальникам відповідно до «зеленого тарифу»[2], що сприяє розвитку
розумної енергосистеми (Smart Grid).
Наявність двоспрямованого енергетичного потоку в елементах системи
електропостачання є найбільш характерною ознакою Smart Grid. Режими роботи
промислової мережі, нетрадиційних джерел енергії і змінний графік навантаження
обумовлюють функціонування цієї системи. В інтелектуальній системі електропостачання з
малими сонячними електростанціями, такі режими викликають труднощі щодо реалізації
інформаційної системи керування, яка б забезпечувала високу енергоефективність та
надійність електропостачання[3]. Саме тому перед проектною стадією слід провести
імітаційні моделювання в програмному середовищі, що дасть змогу дослідити роботу
інтелектуальної системи електропостачання в робочому та аварійному режимі.
Реалізація системи Smart Grid має сприяти зниженню втрат енергії на етапах її
виробництва, транспортування, розподілу та споживання. Якщо в результаті реалізації
системи збільшаться втрати енергії в електромережах, то економічний ефект від її
впровадження може бути відсутній.
Для дослідження режимів роботи та оцінки енергоефективності MicroGrid з
двоспрямованим потоком енергії на основі розподілених сонячних фотоелектричних
електростанцій енергоємного накопичувача електроенергії і пристроїв силової фільтрації
було вирішено наступні завдання: синтезовано структури силової та інформаційної частини
інтелектуальної мережі для локального об’єкта живлення, в який входить промислова
мережа, малопотужні сонячні електростанції, системний накопичувач і споживачі;
проаналізовано показники сонячних фотоелектричних модулів, що дозволили створити
оптимальну модель сонячного фотоелемента, який враховуває електричні і теплові
характеристики; створено комп’ютерну модель у програмному середовищі Matlab/Simulink
запропонованої інтелектуальної мережі, що містить мережу живлення, фотоелектричні
станції, системний енергоємний накопичувач, силові активні фільтри та навантаження;
співставлено результати моделювання з чисельними розрахунками показників
енергоефективності традиційної і розумної енергосистеми.
В результаті моделювання було доведено, що використання технології розумних
енергосистем для створення систем електропостачання дозволяє збільшити їхню
ефективність. Це говорить про те, що концепція Smart Grid є перспективною моделлю
розвитку енергетичної сфери.
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Для вирішення поставлених у роботі задач було використано: методи вирішення
систем диференціальних і алгебраїчних рівнянь при аналізі електромагнітних процесів і
характеристик схем[4]; сучасні теорії потужності, на основі яких будуються алгоритми
керування перетворювальними системами[5]; побудову моделей в прикладних пакетах
комп’ютерних програм[6] в ході дослідження режимів роботи і отримання робочих
характеристик інтелектуальної системи постачання електроенергії.
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«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Інклінометрія - це метод оцінки положення об'єктів один відносно одного або
положення об’єкту в навколишньому просторі. Метод присвячений визначенню основних
параметрів кутів нахилу [1, 2].
Основна галузь використання інклінометрії - геотехнічний моніторинг та контрольновимірювальні прилади [2]. Геотехнічний моніторинг включає управління ризиками на
виробництві, будівництві та експлуатації технічних об’єктів, структурний моніторинг
здоров'я, запобігання небезпекам та систем попередження з використанням геотехнічних
датчиків. Одним із таких геотехнічних інструментів є інклінометр - датчик кута нахилу [1].
Інклінометр – це датчик, який вимірює величину кута нахилу, крен або відхилення
об'єкта від напрямку вектору сили тяжіння.
Інклінометри використовується для вимірювання величини кута нахилу об’єкту або
кутових деформацій технічних конструкції. Виміряна величина відхилення відображається у
відсотках або градусах кутової міри по відношенню до напрямку гравітаційного поля Землі
[1].
Інклінометри в залежності від видів чутливих елементів та умов використання
бувають різних типів та розмірів.
Різноманітність типів інклінометрів зумовлена широким переліком областей їх
використання:
- у гірничій справі за допомогою інклінометра визначають кут і азимут викривлення
свердловини при бурінні порід землі, використовують для контролю її просторового
положення;
- на будівництві на підйомних кранах інклінометри необхідні для постійного
контролю робочого прогину стріли, для аналізу залишкового викривлення стріли після
надмірних навантажень, а також для контролю кута нахилу підйомного крана в цілому по
відношенню до поверхні землі;
- у видобувній галузі за допомогою інклінометрів проводять контроль кутів нахилу
автокранів та землерийних машин для забезпечення безпеки праці персоналу;
- у транспортній галузі інклінометри допомагають здійснювати контроль стану і
положення опор мостів, дозволять стежити за положенням трубопроводів для уникнення їх
пошкоджень при зміщенні у просторі;
- при проведенні капітальних ремонтів і реконструкції інклінометри дозволяють
відстежувати стан і положення архітектурних споруд та висотних будівель;
- інклінометри дозволяють проводити безпосередній вимір кутів нахилу транспортних
магістралей з транспортного засобу, що рухається по них;
- інклінометр є одним із датчиків систем проти угону і проти вандалізму автомобілів,
дозволяють контролювати кута нахилу кузова автомобіля.
Основні організації та підприємства, що використовують інклінометри у своїй
професійній діяльності:
- проектні інститути, будівельні компанії, власники багатоповерхових будинків,
сервісні організації;
- енергетичні компанії, атомні електростанції, гідроелектростанції;
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- залізниця, метрополітен, організації наземного комунального транспорту;
- нафтогазодобувні та переробні компанії;
- аеропорти, річкові порти, мости, тунелі;
- висотні та унікальні об'єкти інфраструктури;
- об'єкти з масовим перебуванням людей: готелі, театри, стадіони, басейни, виставкові
центри.
В наш час спостерігається тенденція підвищення уваги до безпеки різних об'єктів,
конструкцій та споруд.
Для запобігання деформаціям та обваленням конструкцій застосовуються різні
системи моніторингу, що дозволяють контролювати різні фізичні параметри та, при
необхідності, оперативно вживати дій з метою запобігання небезпечним ситуаціям.
Системи моніторингу, в складі яких присутні інклінометри, дозволяють виявляти та
вчасно вирішує такі проблеми:
- ризики деформації, повного або часткового обвалення будівельних та інженерних
конструкцій під впливом різних факторів. Під час експлуатації поступово із часом у
спорудах та на технічних об’єктах можуть траплятися випадки перевищення допустимого
навантаження, може мати місце неправильна експлуатація об’єктів, зумовлена людським
фактором. Для об’єктів підземної інфраструктури є вірогідність виникнення зміни
природного балансу підземних вод, яка може привести до зміни пружено-деформованого
стану ґрунтового покриття;
- ризики виходу з працездатного стану важливих об'єктів інфраструктури у разі їх
деформації чи обвалення земельних ділянок;
- ризики появи людських жертви під час деформації чи обвалення об'єктів.
Отже, можна зробити висновок, що експлуатації створених людиною об’єктів,
об’єктів інфраструктури та технічних об’єктів, потребую ретельного догляду, контролю
стану, своєчасних поверхневих і капітальних ремонтів, заміни частин об’єктів. Для
вирішення цих задач використовують системи моніторингу, а інклінометр, як один із
датчиків цих систем, дозволяє контролювати кут нахилу об’єктів.
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Актуальність дослідження. У роботі представлено методику оптимізації
продуктивності екскаваторно-автомобільних комплексів кар’єрів за рахунок узгодження їх
робочих параметрів з параметрами робочих площадок та конкретних гірничотехнічних умов
розробки.
Метою даної наукової роботи є оптимізація технологічних процесів навантаження,
установки під навантаження і маневрування кар'єрних самоскидів на робочих площадках.
Об’єктом дослідження є екскаваторно-автомобільні комплекси кар’єрів.
Предметом дослідження є параметри маневрових площадок автосамоскидів.
Ідея роботи полягає у виборі схем маневрів самоскидів при установці під
навантаження до екскаватора залежно від типів екскаваторних заходок і їх розмірів.
Завдання даної наукової роботи:
- ознайомитись з дослідженнями транспортного процесу кар'єрних самоскидів у
вибоях та на перевантажувальних пунктах;
- виявити вплив на продуктивність екскаваторних-автомобільних комплексів (ЕАК)
узгодженості розмірів площадок на перевантажувальних пунктах і відвалах з робочими
параметрами гірничотранспортного обладнання;
- розробити нові транспортні схеми.
Методи дослідження:
- аналіз відповідної технічної літератури та інформаційних ресурсів;
- вибір схем маневрів самоскидів при установці під навантаження до
екскаватора,залежно від типів екскаваторних заходок і їх розмірів;
- визначення параметрів маневрових площадок виходячи з робочих параметрів ЕАК.
Наукова новизна роботи: вперше проводяться дослідження щодо узгодженості
розмірів площадок на перевантажувальних пунктах і відвалах з робочими параметрами
гірничотранспортного обладнання.
Проблема та її зв'язок з науковими та практичними задачами. Однією з
головних особливостей розвитку сучасних відкритих гірничих розробок є обмеженість
робочого простору на глибоких кар'єрах, що обумовлює з одного боку, використання
автомобільного транспорту, як найбільш маневреного і гнучкого, з іншого – зниження
ефективності його роботи, оскільки значно зростає собівартість транспортування гірничої
маси кар'єрними самоскидами при збільшенні глибини і ухилів трас.
На багатьох сучасних кар'єрах використовуються всі види транспорту, як окремо, так і
в комбінації. Однак не завжди присутня узгодженість транспортної схеми з масштабами
ведення гірничих робіт. Наприклад, обмеженість ухилів для роботи залізничного транспорту
на глибоких залізорудних кар'єрах обумовлює неможливість підтримки в необхідних
значеннях кар’єрними самоскидами висоти підйому гірничої маси до перевантажувальних
пунктів. Конвеєрний транспорт завантажений лише на 25 %.
Зазначені фактори з урахуванням збільшення висоти підйому гірничої маси
обумовлюють пошук нових транспортних схем.

105

Зі збільшенням глибини і зменшенням розмірів робочого простору також особливої
уваги потребує питання безпеки руху кар'єрних самоскидів в пунктах навантаження і
розвантаження, а також ефективності транспортування в цілому.
Відомі теоретичні дослідження транспортного процесу кар'єрних самоскидів у вибоях
та на перевантажувальних пунктах не враховують вплив на продуктивність екскаваторнихавтомобільних комплексів (ЕАК) узгодженості розмірів площадок на перевантажувальних
пунктах і відвалах з робочими параметрами гірничотранспортного обладнання.
В даній науковій роботі нами було досліджено та виявлено:
1. Норми технологічного проектування (НТП) визначають мінімальні значення
ширини площадок в робочій зоні кар'єрів з урахуванням фізико-механічних властивостей
гірничих порід, висоти робочого уступу, виду технологічного транспорту, типорозмірів
гірничого й транспортного устаткування, кількості транспортних комунікацій, типу
водовідвідних споруд, умов безпеки гірничих робіт.
2. Розрахункові схеми, наведені в НТП, допускають спрощення, що виїмка гірничої
маси здійснюється уздовж фронту робіт при ширині заходки 1,5-1,7 радіуса черпання
екскаватора на рівні стояння, коли розробка здійснюється з маятниковим рухом екскаватора
навхрест заходки.
У дійсності, класифікація екскаваторних заходок залежно від типу, ширини й
характеру руху транспортних засобів представлена на рисунку 1.

Рисунок 1 - Класифікація фронту видобувних робіт і екскаваторних заходок
3. У роботі вибір схем маневрів самоскидів при установці під навантаження до
екскаватора проводиться залежно від типів екскаваторних заходок і їх розмірів, а параметри
маневрових площадок визначаються виходячи з робочих параметрів ЕАК.
Практичне значення роботи полягає у тому, що вдосконалена математична модель
узгодження параметрів маневрових площадок й гірничотранспортного обладнання, дозволяє
вибрати найбільш раціональні схеми під'їзду під навантаження для різних способів
відпрацювання уступів, що забезпечують максимальну продуктивність і безпеку робіт при
мінімальних розмірах маневрових площадок.
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Первісні уявлення кам’яного віку наших далеких предків можна дослідити завдяки
археологічним даним та фольклору. Саме вони допомагають дослідити світогляд Homo
Sapiens, який вплинув на формування міфології. Як відомо, поява людини розумної
характеризувалася первісними релігіями. Тотемізм – одна з первісних форм релігії, віра в
існування тісного зв’язку між людиною або якоюсь родовою групою та її тотемом –
твариною або рослиною, предметом або явищем. Рід носив ім’я тотему, члени роду вірили,
що перебувають з ним у кровному зв’язку. Тотем вважали «батьком», «старшим братом»,
який допомагає людям цього роду. Виникнення тотему зумовлено первісним способом
господарства і незнанням інших зв’язків у суспільстві, крім родинних [1, С.372-373].
Наші предки мали свій тотем. Він був у вигляді певних тварин: вовка, оленя, коня,
собаки, бика, змії та ведмедя. Культ останньої тварини дуже давній: культурні зв’язки Homo
Sapiens з неандертальцями виявилися в культі ведедя. Він пов'язаний з уявленням про
ведмедя як істоту, близьку людині. Доказом цього були різні назви ведмедя: «старий», «дід»,
«дідусь», «дядько», «чоловік», «дружина». У давніх слов'ян ведмідь був уособленням бога
Велеса. Знак Велеса в язичницькому уявленні був символом терпіння та завзятості,
прагнення до духовного пізнання та талісманом, що приносить земний достаток.
У даній статті розглядається один з культів ведмедя, а саме у вигляді «ведмежого
весілля». Його можна представити у двох варіантах за історичними джерелами:
1. «Ведмеже весілля» було до ХХ ст. частиною полювання на ведмедя у різних
народів: під спів слів «Геть, хлопці, з сіней, дівчата від одвірків, при вході хорошого в хату,
вступ святого в житло» голова ведмедя, як вмістилище його душі, займала почесне місце у
верхній частині столу, де зазвичай сидів господар, в покуті. Серед гостей вибирали
«нареченого» і «наречену», які сідали біля голови. Чаша з головою обходила весь стіл під
спів пісень. У XVII столітті чоловіки пили пиво з ведмежого черепа і гарчали як ведмеді,
добуваючи додаткову удачу собі на полюванні. Зуби з черепа лишали мисливцям, а на ранок
останки ведмедя-гостя відносили до лісу: череп вішали на ялину або сосну, а кістки
закопували в коренях дерева. Таким чином, ведмідь повертався до дерева-прабатька, а люди,
випивши пива, мовчки йшли додому [3].
2. Другий варіант вигляду «ведмежого весілля» був таким: померлу незаміжню
дівчину заручали з мертвим ведмедем та їх разом ховали в одній могилі. Перед цим
ритуалом ведмедя навмисно вбивали. Такий звичай справді існував не тільки в легендах, а й
в археологічних пам'ятках та розкопках. Згодом ведмедя замінили на його ляльку. Такий
звичай доводив, що грані між грою, магією і релігією для наших предків не існувало [4].
У фольклорі результатом «ведмежого весілля» стала дитина-хлопчик, який часто мав
ведмежі вушка. Казка «Ведмеже Вушко» має багато версій з різних країн, але головним
задумом є зв'язок людини з ведмедем та дитина від цього зв’язку. Казка являє собою один з
фундаментальних стовпів людської культури, в якій образ ведмедя - шлюбний партнер.
Вступ ведмедя в шлюбний зв'язок з людиною і поява у них нащадків - одне з найбільш
давніх уявлень, основ інституту священного шлюбу. Ведмідь - людина і надлюдина. Дана
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концепція була пов'язана з вірою в існування родинного зв'язку між людиною і ведмедем, що
також у свідомості давніх людей підкріплювалося результатами спостережень за цією
твариною, оскільки своєю поведінкою ведмідь нагадував людину: він може пересуватися на
двох лапах, вмиватися, годувати грудьми; він няньчить і любить своїх дітей, молиться,
засмучується, радіє. Казка безперервно переходить всі мовні межі, від одного народу до
іншого, і зберігається в живому вигляді тисячоліттями. У даній казці добре збереглися
елементи, що яскраво показують тісний зв'язок сюжету з міфами та обрядами. Ведмідь як
символ родючості, допомагає жінкам виконувати свою жіночу природу, ставати дружинами і
матерями, також він інтерпретується як символ сили, хитрощів та лютості при захисті. Люди
бачили в ньому ті риси, що хотіли б бачити у своїх дітях. Щоб народилася здорова, сильна,
вольова дитина її матір зв'язують з духом ведмедя. Батьками нашого героя є ведмідь і жінка
або чоловік та ведмедиця. Зооморфні риси героя, що асоціюються з його незвичайним
зачаттям належать до одних з найдавніших ознак персонажа – міфічного героя. Міф пояснює
воскресіння тварини: звір-батько, пройшовши через жіноче тіло, народжується знову на світ
у людському вигляді [5, С.7].
Міфологічні уявлення українського народу у казці «Син ведмедиці», яку записав О.
Кольберг у Коломиї на Покутті, головний герой ведмедюк, син попа та ведмедиці, проявляє
наступні риси: надмірну силу (вирвав дерево), ненаситність (з'їдає сім хлібів та випиває
бербеницю молока), працьовитість (за дві години викидав величезну кількість гною на
город), примусив на себе працювати чорта та за непослух вибив йому око, кмітливість (під
час уявного сну переклав попадью на своє місце і залишився живим при спробі його скинути
в річку). Ведмедюк дав мудру відповідь батькові-попу на його звинувачення: «То за тото,
аби-с знав, як крадьки робити, аби-с того більше не робив!» [2, С.160-166]. Фізична сила та
здоровий глузд передає ведмедюка у казці як позитивного, правдивого героя, якому важко
дорікати за вбивство людини та каліцтво нечистої сили.
Матеріали статті можна використовувати на заняттях з культурології та основ
філософських знань при вивченні міфології та культури українського народу.
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Анотація. В даній роботі розглядається загальний принцип проектування локальної
мережі підприємства.
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На сьогоднішній день процеси глобалізації охопили всі сфери життя світової
спільноти. Глобальна обчислювальна мережа Інтернет є потужним засобом розвитку
глобальних процесів та найяскравішим проявом соціальної інтеграції. З появою нових
сервісів Інтернету з'являються нові можливості для соціальних комунікацій, організації
віртуальних соціальних середовищ. Однак, на цьому фоні, нині в Інтернеті яскраво
проявляється феномен локалізації користувачів.
Локальна мережа (ЛМ) – це комунікаційна система, що підтримує в межах будівлі або
деякої іншої обмеженої території один або кілька високошвидкісних каналів передачі
цифрової інформації, що надаються підключеним пристроям короткочасного монопольного
використання. Території, які охоплюють ЛМ, можуть істотно відрізнятися.
Для проектування локальної мережі зв’язку необхідно скласти технічні вимоги для
мережі. З властивостей виходять умови, які потрібно враховувати при складанні проекту.
Весь процес конструювання починається зі складання технічного завдання. В ньому
містяться такі вимоги: норми з безпеки відомостей; забезпечення всім підключеним
комп'ютерам доступу до інформації; параметри по продуктивності: час реакції від запиту
користувача до відкриття потрібної сторінки, пропускна здатність, тобто обсяг даних в
роботі і затримка передачі; умови надійності, тобто готовність тривалої, навіть постійної
роботи без перебоїв; заміну комплектуючих - розширення сітки, додаткові включення або
монтаж апаратури інший потужності; забезпечення централізованого та дистанційного
управління; інтеграцію різних систем і програмних пакетів. Після складення технічних
вимог обирається вид топології, що буде використовуватися в мережі. Це може бути: шина,
кільце, зірка або ж змішана топологія. Після обраної топології потрібно розташувати
кабінети працівників та керівництва відповідно до обраної топології. Необхідно обрати
протокол, що буде використовуватися на канальному рівні, щоб він міг задовольнити всі
технічні вимоги. Та обрати кабель, що буде використовуватися в системі, вибір кабельної
підсистеми використовується типом мережі, і топологією. Необхідні властивості за
стандартом фізичних характеристик кабелю закладаються при його виготовленні, про це
свідчить маркування на кабелі. Потрібно приділити особливу увагу до апаратного
забезпечення, щоб була можливість модернізації системи та простота її модернізації, це
забезпечить високу продуктивність, та можливість в збільшенні потужності мережі.
Наступний етап – вибір програмного забезпечення для всіх вузлів систем. Програмне
забезпечення включає: автономні операційні системи, встановлені на робочих станціях;
мережні операційні системи, встановлені на виділених серверах, які є основою будь-якої
обчислювальної мережі; мережні додатки або мережні служби.
Для проектування локальної мережі зв’язку необхідно створити детальне технічне
завдання, якого потрібно дотримуватися. Та вказати максимальну можливу ціну для мережі.
Це найголовніше в проектуванні локальної мережі зв’язку.
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В умовах розвитку економічних відносин та пожвавлення інвестиційної діяльності все
більшого значення набуває інститут іпотеки. Іпотека сприяє стабільності цивільно-правового
обороту та допомогає вирішити соціальні та економічні проблеми в державі. Актуальним
наразі є дослідження теоретичних засад існування інституту іпотеки, а саме формулювання
поняття.
Серед вітчизняних учених, що займалися розробкою проблемних питань інституту
іпотеки можна виділити Р. А. Майданика [1], В. В. Стратійчук [2], О. О. Нігреєву [3].
Розуміння будь-якого правового поняття передбачає дослідження його природи. У
науковій доктрині існують суперечності щодо віднесення іпотеки до речового чи
забов’язального права. Р. А. Майданик обгрунтовував речову концепцію вказуючи, що
іпотека породжує пряме і безпосереднє відношення між особою і річчю з приводу
задоволення вимог кредитора за рахунок коштів реалізації заставленої речі. Разом з тим,
будь-яке речове право є абсолютним та завжди існує незалежно, іпотека ж не має
самостійного значення, а її виникнення та припинення безпосередньо пов’язано із
забов’язанням [1, 37].
Прихильники забов’язальної виходять, перш за все, із характеру правовідносин між
іпотекодавцем та іпотекодержателем, який виражається у взаємних правах та обов’язках.
Також має місце акцесорність як характерна риса інституту іпотеки, адже вона являє собою
додаткову угоду, є похідною від основного забов’язання та слугує лише як гарантія його
виконання.
В. В. Стратійчук доходить до висновку про існування змішаного (подвійного)
характеру іпотеки. Зобов’язальний характер проявляється наявністю основного зобов’язання
між кредитором та боржником (кредитний договір). Речовий характер проявляється
наявністю правового зв’язку заставодержателя з нерухомим майном – предметом іпотечного
договору, з якого можна одержати матеріальне задоволення у разі невиконання або
неналежного виконання боржником зобов'язання [2, 56].
Такої ж думки притримується О. О. Нігреєва та зазначає, що речово-правова природа
іпотеки доповнюється деякими ознаками забов’язально-правових способів забезпечення
забов’язань, що полягають в обмеженні повноважень володільця такого права. Сутність
іпотечного права виражається у потенційній можливості для іпотекодержателя отримати
задоволення своїх вимог [3, 31].
Чинне законодавство містить декілька визначень іпотеки. Відповідно до статті 575
Цивільного Кодексу України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у
володінні заставодавця або третьої особи [4].
Більш широке поняття було введено Законом України «Про іпотеку», де вказано, що
іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у
володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі
невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх
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вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у
порядку, встановленому цим Законом [5]. Тобто в кодифікованому акті іпотеку віднесено до
видів застави, що свідчить про існування певної колізії, проте загалом це не несе негативного
впливу на практичне використання інституту. Варто зазначити, що з прийняттям
профільного закону із Закону України «Про заставу» було виключено розділ щодо правового
регулювання іпотеки, що є свідченням самостійності іпотеки як виду забезпечення
виконання забов’язання.
На думку В. В. Стратійчук, іпотеку необхідно визначати як вид застави, що виконує
функцію забезпечення виконання зобов’язання, відповідно до якого у заставу передається
нерухоме майно, майнові та інші права [2, 60].
Л. М. Лабецька формулює поняття іпотеки як способу забезпечення зобов’язань
боржникові перед кредитором (іпотекотримачем) шляхом застави нерухомого майна, що
належить боржнику або іншій особі (іпотекодавцю), при якому заставлене майно
залишається у власності іпотекодавця, а іпотекотримач має право звернення стягнення на
заставлене майно у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань відповідно до
чинного законодавства [6, 242].
Термін «іпотека» є комплексним, та з аналізу його законодавчого визначення можна
виділити основні ознаки іпотеки. По-перше, вона є самостійним видом забезпечення
виконання забов’язання. По-друге, вона має визначений предмет, а саме один або декілька
об’єктів нерухомого майна за наявності умов, перелічених у статті 5 профільного закону. Це
має суттєве значення, адже відрізняє іпотеку від інших видів забезпечення виконання
забов’язання.
Так, нерухоме майно має належати іпотекодавцю на праві власності або на праві
господарського відання, якщо іпотекодавцем є державне або комунальне підприємство,
установа чи організація, нерухоме майно може бути відчужене іпотекодавцем і на нього
відповідно до законодавства може бути звернене стягнення, нерухоме майно зареєстроване у
встановленому законом порядку як окремий виділений у натурі об’єкт права власності, якщо
інше не встановлено цим Законом.
Закон також відносить до предметів іпотеки об’єкти незавершеного будівництва,
майнові права на них, інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після
укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально
підтвердити право на набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому,
право оренди чи користування нерухомим майном, емфітевзис та суперфіцій.
Наступною ознакою є обсяг правомочностей, яким наділений іпотекодавець, тобто
володіння та користування. За іпотекодавцем також закріплюється право щодо одержання
від предмета іпотеки продукції, плодів і доходів, якщо інше не встановлено іпотечним
договором, а також заповідати майно. При цьому законодавець особливо підвищує значення
обов’язку збереження майна та надає іпотекодержателю право стан, умови збереження та
користування предметом іпотеки.
Існує ряд дій, що вчиняються виключно зі згоди іпотекодержателя: зведення,
знищення або проведення капітального ремонту будівлі (споруди), розташованої на
земельній ділянці, що є предметом іпотеки, здійснення істотних поліпшень цієї земельної
ділянки; передавання предмета іпотеки у наступну іпотеку; відчуження предмета іпотеки;
передавання предмета іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду, користування [5].
Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає обов’язковій державній реєстрації
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень» та відбувається одночасно із посвідченням договору іпотеки нотаріусом, яким
вчинено відповідну нотаріальну дію. З урахуванням цього можна виділити публічність як
ознаку іпотеки. Інформація про майно, що визначено предметом іпотеки та на яке
накладаєтся обтяження є відкритою та загальнодоступною, що є додатковою гарантією
дотримання інтересів кредитора. Також іпотека характеризується спеціальністю, тобто

113

установлюється для індивідуально визначеної речі, та пріоритетністю – наявністю
переважного права іпотекодержателя на задоволення своїх вимог перед іншими особами.
Підсумовуючи, іпотека як правовий інститут забезпечує ефективний захист прав
кредитора. А тому вивчення, вдосконалення наукових підходів до розуміння іпотеки та
законодавчих основ функціонування даного інституту є необхідним для подальшого
розвитку ринкових відносин. Іпотека є самостійним видом забезпечення виконання
забов’язання, правова природа якої залишається дискусійним питанням.
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Вступ. Однією з ключових позицій у модернізації освіти є впровадження в освітню
діяльність державних освітніх стандартів загальної освіти. В умовах такого запровадження,
висуваються нові вимоги до результатів освітньої діяльності, які диктують зміст та
результати сучасного уроку. Безперечно, важливу роль у цьому процесі відіграє вибір
педагогічних технологій, без чого неможливе досягнення нових освітніх результатів.
Навчання буде продуктивним лише тоді, коли кожен педагог застосовуватиме у своїй
педагогічній діяльності традиційні та сучасні педагогічні технології.
Мета роботи. Метою роботи була оцінка актуальності використання сучасних
педагогічних технологій у викладанні біології в старших класах у закладах середньої освіти.
Матеріали і методи. Дослідження було проведено в КЗО "Навчально-виховне
об'єднання №28" м. Дніпро серед учнів 10-х і 11-х класів.
У процесі педагогічного експерименту проводились поточні контрольні роботи.
Для визначення якості знань використовувались критерії визначення рівнів засвоєння
знань учнями; аналіз результатів; статистичні методи оцінки достовірності результатів;
порівняння та узагальнення.
Результати і обговорення. На початку експерименту учням пропонувалося дати
відповідь на запитання «Як часто вчителі використовують мультимедійні засоби під час
уроків біології»? Школярі відзначають, що вчителі іноді використовують засоби мультимедіа
на уроках у 10-11-х класах (так відповіли 36% учнів). Але відповідь «ні» теж мала місце,
особливо серед учнів 11-х класів (9%).
Особливої значущості для дослідження набуває питання «Чи допомагають навчальні
електронні посібники навчанню біології»? Результати анкетування виявилися наступними:
учні 10–11-х класів (68%), тобто переважна більшість, вважають, що електронні засоби
допомагають у навчанні. Це вкотре підтверджує доцільність і важливість використання
мультимедійних засобів у освітньому процесі.
Наступний етап експерименту здійснювався в 11-х класах.
При виборі класу керувалися тим, що старшокласники вже достатньо сформували
елементарні вміння роботи з комп'ютером: використовувати накопичувачі (флеш-карти),
працювати з текстами та ілюстраціями з екрана дисплея або демонстраційного екрана
інтерактивної дошки.
Також важливою умовою була методична вимога – загальний час роботи учня з
мультимедійними засобами не повинен був перевищувати на уроці 15 хвилин. Під час
проведення уроків з презентаційним виступом (демонстрація зображень на екрані та
мовленнєвий супровід вчителя) використовувалось обладнання в зоні робочого місця
вчителя.
На уроках біології засоби мультимедіа застосовувалися при вивченні нового
матеріалу та його закріпленні, у тому числі при проведенні віртуальних лабораторних робіт,
а також при контролі знань, умінь та навичок учнів.
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Діагностична контрольна робота проводилася з учнями 11-х класів в ході вивчення
теми «Адаптації» на уроці «Формування адаптацій на молекулярному рівні організації». При
виконанні завдань контрольної роботи №1 якість знань більшості учнів (44,4%) була в межах
середнього рівня, тобто учні володіють характеристикою окремих ознак біологічних об'єктів
та явищ, наводять одиничні, відомі приклади. Кількість учнів, які показали навчальний
результат на достатньому рівні становить 37,5%; на високому рівні – 15,3%.
Друга контрольна робота проводилася після проведення наступного етапу
педагогічного дослідження на уроці за темою «Формування адаптацій на клітинному рівні
організації». Під час викладання даної теми в 11-х класах були застосовані уроки з
використання різноманітних засобів навчання та сучасних педагогічних технологій.
Зазначається підвищення результатів якості навчання учнів на високому і
достатньому рівнях засвоєння знань (27,8% і 44,4% відповідно) у порівнянні з результатами
відповідей контрольної роботи №1. У відповідях учнів експериментальних класів
відзначалися точність і правильність висловлювання думки, доказовість самостійних
суджень; також в учнів виявлено прояв навчальної мотивації та пізнавального інтересу до
теми, що вивчається, що виражалося в активності на уроках, пошуку додаткової літератури,
електронних посібників та Інтернет-ресурсів, ставлення запитань на цікаві теми.
Експериментальне дослідження підтвердило, що використання засобів мультимедіа
підвищує рівень знань школярів; інтерес до вчення та предмету біологія; активізується
пізнавальна активність, комунікативність учнів.
Висновки. Таким чином, проблема використання мультимедіа в освітньому процесі є
актуальною в сучасних умовах функціонування загальної біологічної освіти. Використання
засобів мультимедіа характеризується як спосіб, що організовується в процесі навчання
вчителем з метою формування якісних знань та умінь школярів, розвитку пізнавальних
інтересів; сприяє розвитку здібностей та особистісних якостей учня.
Ефективність використання сучасних педагогічних технологій під час уроків біології
залежить від розробленої структури уроку, комплексного використання засобів наочності,
змісту навчальних електронних ресурсів, володіння учнями елементарними навичками
роботи на комп'ютері.
Пошук нових технологій навчання та модернізація вже наявних – це реальний шлях
сучасної організації процесу навчання у нових соціально-економічних умовах.
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В льоносіючих підприємствах різних країн при виробництві рошенцевої трести
широко застосовують рулонну технологію її збирання, яку реалізують шляхом використання
відповідних прес-підбирачів. В Україні дослідження з використання на збиранні льонотрести
прес-підбирачів вітчизняного виробництва лляного ПР-1,2Л та сінного ППР-110 з
пресувальними камерами (ПК) відповідно змінного і сталого об’ємів здійснені в Інституті
сільського господарства Полісся НААН України [1]. Прес-підбирачі мали регулятори
щільності рулонів (РЩР), які встановлювали в мінімальне, основне і максимальне
положення. Трактор МТЗ-80, з яким агрегатували прес-підбирачі, за умовами досліджень
працював зі швидкостями 4,26 км/год та 7,25 і 8,90 км/год. Решта умов досліджень описана в
[1] та наступних публікаціях, автором чи співавтором яких є автор цих тез.
При функціонуванні прес-підбирачів розрізняють технологічні параметри формування
рулону і його товарні якості [1]. До товарних якостей рулонів відносять їх діаметр і ширину,
щільність і масу упаковок та пошкодження стебел трести в них. В дослідженні обидва преспідбирачі формували рулони, що мали діаметр і ширину відповідно 1,1 і 1,2 м. Інформація
про інші товарні якості рулонів є в [1], а з’ясовані деякі їх закономірності висвітлені в [2].
В цьому повідомленні до технологічних параметрів формування рулону за [1]
віднесено довжину стрічки трести lст (м), що піднята з поля для формування одного рулону,
та довжину шару стебел трести lшр (м), що скочений (запресований) в рулон. Ці показники в
дослідженні виступали за результативні ознаки. За результативні ознаки прийняті також
тривалість формування рулону tфр (хв) та кількість рулонів, що сформовані прес-підбирачем
при підніманні трести з одного гектара (кількість рулонів на 1 га) nр.га (шт./га), для
розрахунку яких використані дані про довжину стрічки трести lст. В якості факторіальної
ознаки визначено швидкість руху прес-підбирача (швидкість трактора в складі з преспідбирачем). Відповідна інформація про виявлені кількісні залежності, що висвітлюють
зв’язок визначених елементів формування рулонів льонотрести і швидкості прес-підбирачів,
наведена в [3, 4 і 5]. Результати експериментального і експериментально-розрахункового
визначення факторіальної і результативних ознак наведені в табл. 1.
В межах зміни досліджуваних швидкостей руху із їх підвищенням довжина піднятої з
поля стрічки зменшується за прямолінійними залежностями (R2 = 0,968–1,000). Преспідбирачі ПР-1,2Л, що мають ПК змінного об’єму для формування одного рулону залежно
від швидкості руху і положення РЩР проходять шлях за відповідних урожайності і
щільності стрічки трести в межах 253–378 м. Для формування рулону трести преспідбирачем ППР-110 з ПК сталого об’єму збиральний агрегат має пройти шлях в межах 348–
548 м. Із зміщенням РЩР від мінімальних до максимальних положень шлях агрегату для
формування рулону збільшується. За кутовими коефіцієнтами рівнянь прямолінійної регресії
lст по vр дійшли висновку, що в прес-підбирачі з ПК змінного об’єму із підвищенням
швидкості руху на 1 км/год залежно від положення РЩР шлях формування рулону
зменшується на 8–12 м, а в прес-підбирачі з ПК сталого об’єму – на 16–24 м.
Довжина шару стебел в рулоні з підвищенням швидкості руху від 4,26 до 8,90 км/год
зменшується за степеневими залежностями (R2 = 0,999 – 1,000). На нижньому рівні
швидкості руху (vр = 4,26 км/год) довжина шару стебел, запресованого в рулон, перевищує
довжину стрічки трести, що піднята з поля. За такого співвідношення досліджуваних довжин
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Досліджувані показники

Швидкість руху прес-підбирача vр,
км/год
Довжина стрічки трести, що піднята з
поля для формування одного рулону
lст, м
Довжина шару стебел трести в рулоні
lшр, м
Тривалість формування рулону tфр, хв

Кількість рулонів на одному гектарі
nр.га, шт.

*)

Положення регулятора
щільності рулону
(РЩР)*)

створюються умови, що спричинюють підвищене пошкодження стебел трести в рулоні, яке
зумовлене з одного боку дією пальців підбирального барабана на стебла, а з іншого
потоншенням шару стебел у формованому рулоні. З подальшим підвищенням швидкості
руху довжина шару стрічки трести в рулоні зменшується, що викликає потовщення шару і
відповідно сприятиме зменшенню пошкодження стебел трести в рулоні.
Таблиця 1
Швидкість руху прес-підбирачів і розмірно-кількісні показники формування
рулонів льонотрести

Лляний
ПР-1,2Л з
пресувальною
камерою змінного
об’єму

Сінний
ППР-110 з
пресувальною
камерою сталого
об’єму

1, 2, 3

4,26

7,25

8,90

4,26

7,25

8,90

1
2
3
1
2
3
1
2
3

302
322
378
325
357
406
4,26
4,55
5,34

277
298
338
175
188
213
2,30
2,45
2,80

253
285
322
135
146
165
1,71
1,92
2,17

422
485
548
587
674
761
5,96
6,85
7,74

348
399
437
231
264
290
2,35
2,69
2,95

1
2
3

21,8
20,4
17,4

23,7
22,1
19,5

26,0
23,1
20,4

15,5
9
13,5
6
12,0

375
433
475
305
352
387
3,11
3,59
3,98
17,5
4
15,1
9
13,9
5

Прес-підбирач

18,9
16,4
9
15,0
5

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

Із підвищенням швидкості руху прес-підбирачів тривалість формування рулонів
зменшується за гіперболічними кривими (R2 = 0,999), наближаючись до відповідного
асимптотичного значення. За рівняннями гіпербол стосовно прес-підбирача ПР-1,2Л це
асимптотичне значення коливається в межах 0,51–0,77 хв, а прес-підбирача ППР-110 – 0,96–
1,45 хв. В прес-підбирачі з ПК змінного об’єму формування рулону відбувається швидше і за
умови вибору швидкості руху і регулювань РЩР та відповідної лінійної маси стрічки трести
може здійснитися близько за 1 хв. В прес-підбирачі з ПК сталого об’єму з урахуванням тих
же факторів прогнозована тривалість формування рулону дещо більша і може сягати 2 хв.
Кількість сформованих прес-підбирачами рулонів в розрахунку на 1 га піднятої трести
залежно від їх швидкості руху зростає. Ця кількість рулонів при використанні преспідбирача ПР-1,2Л більша аналогічного показника при використанні прес-підбирача ППР110. У разі вирівнювання експериментальних значень nр.га за прямолінійними залежностями
R2-коефіцієнти приймали значення в межах 0,952–0,999. Зі зміною швидкості від 4,26 до 8,90
км/год за різних положень РЩР при використанні прес-підбирача ПР-1,2Л кількість рулонів
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на 1 га зростає від 17 до 26 шт., а при використанні прес-підбирача ППР-110 – від 12 до 19
шт. За кутовими коефіцієнтами рівнянь прямих, які знаходяться в межах 0,58–0,87,
простежується, що підвищення швидкості руху на 1 км/год супроводжується майже
однаковою інтенсивністю зростання кількості рулонів на 1 га зібраного поля, що їх
формують прес-підбирачі з різними ПК. Результати досліджень варто враховувати при
проєктуванні і організації вантажно-транспортного забезпечення збирання льонотрести за
рулонною технологією.
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Корпоративна культура є одним із критеріїв ефективного управління на підприємстві.
Формування та дотримання принципів корпоративної культури може поліпшити як
управління компанією, так і збільшити результативність її діяльності. Корпоративне видання
є ефективним елементом корпоративної культури в колективі підприємства. Корпоративне
видання сприяє виробленню єдиних норм та правил для всіх співробітників, утворенню
корпоративної культури та філософії, а також уявлень про місію компанії, що в результаті
стає потужним інструментом формування іміджу.
Дослідниця Носова В.Ф. дає наступне визначення поняттю «корпоративне видання»:
«Під терміном корпоративне видання (corporate publishing) розуміють, як правило, пресу, що
виходить з певною періодичністю (не рідше одного разу на рік), яка видається за рахунок
компаній чи інших бізнес-структур в їх ділових інтересах і розрахована на конкретну цільову
групу» [3:1].
Корпоративна преса є як інструментом позиціонування, так і засобом внутрішньої та
зовнішньої комунікації – ця типологія залежить від визначених функцій корпоративного
видання.
Тема дослідження набуває особливої актуальності у зв’язку з тенденцією зростання
кількості і динамікою якості корпоративної преси як виду засобів масової комунікації.
Актуальність обумовлена активним просуванням процесу профілювання
корпоративної преси, її функцій та завдань.
Метою полягає у дослідження та теоретичному обґрунтуванні сучасних підходів
щодо окреслення основних функцій корпоративної преси.
Об’єктом дослідження є функції сучасної корпоративної преси.
Предметом дослідження є сучасні підходи до визначення функцій корпоративної
преси.
Завдання статті полягає у виділенні тенденцій розвитку корпоративної преси,
характеристиці актуальних функцій корпоративних видань, а також визначенні сучасних
підходів до формулювання цих функцій.
Корпоративні засоби масової інформації виступають своєрідним «мостом
взаєморозуміння», внутрішньої комунікації між адміністрацією та її підлеглими і спрямовані
на організацію внутрішніх зв'язків між різними підрозділами єдиної системи та зміцнення
ділових відносин між керівництвом і персоналом організації.
Корпоративні ЗМІ цікаві як об’єкт дослідження за багатьма аспектами. Насамперед,
це унікальний синтетичний медіа-продукт, який поєднує в собі кілька видів масової
комунікації: мас-медійну, рекламну, PR [6:10].
Кожен тип видання має свої функціональні характеристики та функції. Залежно від
цього прийнято виділяти роди засобів масової комунікації: політичний, діловий,
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просвітницький, науково-популярний та ін, де основною ознакою є соціальна функція.
Корпоративна преса оперує інформацією, надає вплив на свою аудиторію та на поведінку
суб'єктів ринку, але обмежує інформацію інтересами конкретної компанії.
Розглядаючи проблему сучасних підходів щодо окреслення функцій корпоративної
преси, варто відзначити що, для корпоративних ЗМК важливими є такі функції:
інформаційна, ідеологічна, комунікативна, організаційно-агітаційна, розважальна, освітня,
рекламно-довідкова, інтеграційна та іміджева [3:46].
Лапіна Є.В. у своєму дисертаційному дослідженні «Внутрішньокорпоративна газета
як інструмент зв'язків із громадськістю» стверджує, що найважливішими функціями
сучасних внутрішньокорпоративних видань є:
- інформаційна (об'єктивне висвітлення новин та корпоративних традицій організації);
- мотиваційна (залучення співробітників до цінностей організації);
- посередницька (контроль за відповідністю дій керівництва з проголошеними
цінностями);
- розважальна (задоволення потреб самовираження та відпочинку читачів) [4:25].
Незалежно від типології корпоративних видань основна їх мета – позиціонування
компанії, досягнення у свідомості споживачів сталого уявлення про бренд як найкраще для
конкретних умов. Функції корпоративного видання диктують відмінності за
співвідношеннями застосовуваних до видання комунікативних стратегій.
Функціями корпоративних ЗМІ, на думку сучасних дослідників, є такі:
- Інформування про цілі, завдання, стратегію та плани розвитку виробництва власного
персоналу корпорації.
- Інформування про запровадження нових технологій, методик та інших новацій.
- Мотивація персоналу до праці, співробітництва, корпоративної єдності та
патріотизму і т.п. Однією з головних цілей 18 корпоративних ЗМІ є допомога менеджменту в
управлінні людськими ресурсами.
- Трансляція передового досвіду з метою демонстрації його корисності та
необхідності впровадження.
- Соціалізація особистості у вигляді засвоєння персоналом корпорації соціальнокультурних і включення в контекст корпоративних відносин.
- Налагодження зворотного зв'язку у вигляді корпоративних ЗМІ.
- Оповіщення персоналу про грантові, благодійні та інші програми та заходи
соціальної відповідальності.
- Створення оптимального комунікаційного середовища суб'єктам PR діяльності.
- Доступність корпоративних ЗМІ [2:85].
Проте названі функції представлені не в повному обсязі. Оскільки сучасна
корпоративна преса є інструментом просування товарів та послуг корпорації на ринку, то
функції прямо чи опосередковано неминуче діють на внутрішню чи зовнішню цільові
аудиторії та, відповідно до сучасних підходів, можуть бути розширені [6: 83].
Дослідникження корпоративної преси Агафонова Л.С. виділяють такі актуальні
функції корпоративних видань:
- ідеологічна (формування корпоративної культури між власниками, керівною ланкою
та підлеглими; дана функція реалізується через систему засобів: правильний стиль
керівництва, особисті якості керівника, принципи постановки завдань, корпоративні заходи
та свята, збори, підтвердження кваліфікації, дрес-код тощо);
- інформаційно-комунікативна (надання оперативної та достовірної інформації з боку
керівництва; продуктивне спілкування з метою узгодження та нових результатів);
- інтеграційна (створення атмосфери єдності та згуртованості між філіями та
підрозділами, що знаходяться на віддаленій відстані один від одного);
- організаційно-агітаційна (вплив словесне та образне, що викликає некритичне
сприйняття інформації; політична агітація у передвиборчі періоди);
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- іміджева (довіра до компанії; суворий відбір інформації та використання тільки
позитивних мовних засобів та прийомів для створення максимально сприятливого
враження);
- освітня (підвищення рівня професійних знань співробітників компанії через наукові,
навчальні, довідкові та інформаційні матеріали);
- розважальна (розвага, відволікання та розслаблення через публікацію кросвордів,
сканвордів, анекдотів, гуморесок, фейлетонів тощо, а також використання гумору та
розмовного стилю у статтях; святково-ігрові технології корпоративного дозвілля);
- комерційна (залучення комерційної реклами інших фірм) [1: 77].
Також дослідник Агафонов Л.С. вважає, що перелік функцій корпоративного
видання, слід розширити, включивши в нього функцію антикризового регулятора як
інструмент прямої комунікації, який дає повноправну оцінку з боку корпорації з мінімально
можливими негативними результатами, таким чином: антикризова функція – нейтралізація
та подолання кризових явищ через встановлення зрозумілих для всіх умов взаємовідносин,
прав і обов'язків; створення механізмів захисту інтересів усіх учасників; вирішення
суперечок між партнерами та надання підтримки.
Змістовно-тематична спрямованість корпоративної преси є різноманітною. Вона
залежить від засновника, сфери діяльності підприємства (бізнес, освіта, культура, медицина,
промисловість і т.п.), на якому випускається корпоративне видання, цілей, завдань та
цільової аудиторії. Від змістовно-тематичної спрямованості залежить окреслення функцій
корпоративного видання [5:23].
Висновки. Шляхом аналізу наукової літератури виділено основні сучасні підходи до
визначення функцій корпоративної преси, на які орієнтуються дослідники. Відповідно до
цього сформовано тенденції розвитку корпоративної преси та актуальні функцій
корпоративних видань.
Ринок корпоративних видань активно розширюється, що провокує адаптацію до
сучасних умов типології, ознак та функцій такої преси. Причому саме друкованих видань, бо
інші види корпоративної комунікації (особливо радіо і ТБ, які потребують значних
фінансових і матеріальних ресурсів), на теренах України досі мало розвинуті. Експерти
переконані, що цей вид преси стає надійним інструментом компаній у роботі над своїм
іміджем, ефективно допомагає вирішувати завдання брендінгу стимулювання збуту завдяки
своїй функціональній спрямованості. При правильному, продуманому підході, корпоративні
видання стануть помічником у розвитку компанії, формуванні її корпоративної культури та
побудові позитивного іміджу.
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СОЦІАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ
ПРИВАТНОГО І ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДИ
Мотузенко Б.І.
к.соц.н., доц. каф. політичних наук і права КНУБА,
Яхно О.О.
к.політ.н., доц. каф. політичних наук і права КНУБА
З часів початку активних спротивів та буремних подій Революції Гідності відбулися
суттєві зрушення у формуванні нової громадянської свідомості в Україні, в тому числі
стосовно актуалізації в суспільстві питань самоорганізації населення та захисту своїх
громадянських прав. Окрім цього, під впливом російської агресії більш актуальними
постають проблеми формування власної ідентичності і формування образів «свого» та
«чужого» в контексті відносин між різними суб’єктами та спільнотами. Від часів
Помаранчевого Майдану можна спостерігати історію метафоричного «дорослішання»
суспільства з періодами всеосяжної закоханості і такого ж розчарування, безапеляційної
довіри і відторгнення кумирів з поступовим усвідомленням власної самості, власних потреб,
цінностей та необхідності «виходу» з оточення знов-таки метафоричних «дорослих». І
байдуже, чи мова про колишню метрополію, чи про політичих лідерів, чи про чиновників від
яких все залежить, в суспільстві виокремлюються наміри самостійно здійснювати і
відстоювати свої цінності та права разом зі спробами громадського оформлення власних
усвідомлених суспільних практик на основі відстоювання своїх прав. А це безперечно –
ознака шляху до зрілості суспільства.
Разом із формуванням сімейної, гендерної, етнічної ідентичностей, не менш
актуальною можна вести мову і про формування і просторової ідентичності, яка ув’язує
свідомість індивідів чи спільноти не тільки з певною територією проживання, а і
локалізується в ототожненні себе з певним місцем, будинком, зокрема, і містом, як «своїм»
простором [4], «власним» місцем існування чи проживання в широкому соціальному
значенні. Але «свій» маркується тільки в дуальному зіставленні та/або протиставленні із
«іншим», «чужим» простором, а відтак певним простором «чужого»/«чужих», що
позначається німецьким філософом Б. Вальденфельсом, як визнання належності для
існування чужого, починаючи з приписування йому «просторовості» і «умісцевленості» [2,
сс.161-162]. І право на своє, чуже, інше, або спільне, як частина усвідомленої або
відповідальної ідентичності – це невід’ємна частина питань, які мусить досліджувати та
вирішувати галузева соціологія права, саме в українському суспільстві, що трансформується.
Проблема ще більше загострюється в контексті процесів формування місцевих і,
зокрема, міських громад, які так само переживають процеси формування, становлення, а
відтак вже на своєму рівні набувають свій досвід і своє право на автономність та спільність і
відстоювання інтересів відповідних громад на певній території (тобто в межах того простору,
який однозначно мав би позначатися як «свій»). Усвідомлення громадою ідентичності
передбачає в тому числі і усвідомлення членами цієї громади меж своєї суб’єктності,
включно із межами своєї території (не тільки фізичної, але і соціальної), компетенції і
спроможності відстоювати свої інтереси, а відтак - інтереси громади, узгоджуючи
особистісне з суспільним. Відповідно, актуальним є питання встановлення меж між
приватним і публічним простором, як всередині власної громади, так і поза її межами.
Цілком очевидним є те, що без розмежування того, що є приватним, а що становить осереддя
громади у вигляді власності громади, комунальної власності, громадських закладів,
громадських місць тощо, можна ставити під питання існування активної громади, що
реалізує спільні інтереси своєї громади у порівнянні з інтересами інших громад. І хоча в
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українських реаліях це майже завжди протистояння [5] - ключове значення тут відіграє аж
ніяк не арифметична кількість або навіть більшість мешканців цієї громади, а спроможність
їх до узгодження своїх приватних інтересів між собою, з меншістю та з іншими громадами,
на якому рівні ми б їх не вирізняли. Це і рівень формування групових інтересів мешканців
одного поверху, всього будинку, вулиці, або вже на таких складних рівнях формування
соціогрупових інтересів, наприклад, автомобілістів та велосипедистів або девелоперів чи
захисників історичного чи культурного надбання.
Загалом, нівелювання значення колективного у вигляді комунального майна чи
муніципальної власності, користування громадськими місцями, проголошення примату
приватної власності разом із применшуванням важливості спільного майна і спільної
власності може з високою ймовірністю обертатися не тільки подрібненням громадської
активності, а і виникненням різного роду конфліктів на локальному рівні. І в даному випадку
проблема не зводиться до відносин правовласності, а вимагає більш складних соціальних
контекстів узгодження інтересів та суспільно прийнятних способів їх досягнення, де
категорія права є не визначальною, а радше поміжною або регулятивною до встановленняя
суспільного діалогу, порозуміння та злагоди, попри потенційну конфліктність [3].
Одним із проявів такого роду конфліктів є стан, пов’язаний із інститутом сервітуту, як
права на користування чужим майном. Розвиток інституту права на приватну власність, який
набув в останні десятиліття величезного розмаху, на жаль, не супроводжується розвитком
інституту власності громади. Ще однією додатковою проблемою є правова невизначеність
права користування різного роду громадськими об’єктами, зокрема, об’єктами соціальної
інфраструктури в містах та в межах громад. Серед останніх особливе місце займають вже не
поодинокі випадки обмеженого доступу до торговельних закладів, паркових зон, дитячих
майданчиків та інших об’єктів і місць загального користування у зв’язку із тим, що останні
перекриваються/огороджуються мешканцями прилеглих житлових комплексів чи
мікрорайонів, які тим самим стають важкодоступними для мешканців з інших житлових
комплексів чи районів. Подібні колізії потребують не тільки втручання місцевих органів
влади, а і відповідного правового врегулювання на законодавчому і місцевому рівні.
Фаховими юристами, зокрема, А. Бірюковою вже зазначалося про відсутність чітких
критеріїв розмежування приватно-правових і публічно-правових відносин [1, c. 78].
Паралельно з цим, залишається і питання усвідомлювання місцевими громадами
комплексності проблем, пов’язаних із співвідношенням і співмірюванням того, що в межах
місцевої громади міста є публічним, а що – особистим простором, яку значимість має захист
і забезпечення прав як на приватну, так і спільну (колективну) власність, власність громади.
Окремого розгляду, на нашу думку, потребує комплекс питань стосовно публічного
права і регламентації, і концептуального оформлення поняття «публічний простір» та
«публічні місця» як в соціологічному, так і в правовому дискурсі. Та найперше соціальноправових механізмів, що забезпечують таку публічність, як зворотнє до приватності та
спільність, як обернене до окремішного (в тому числі і правовому сенсі). На перший план тут
виступають механізми суспільного діалогу, інклюзії, партисипації в найширшому іх
розумінні.
Таким чином, критичною проблемою саме сьогодення є соціологічно-правове
осмислення понять «приватного», «спільного», «колективного» а також їх розуміння на рівні
таких спільнот, як місцева громада із відповідним розмежовуванням приватних інтересів та
інтересів зазначеної громади, що передбачає необхідність орієнтування на стратегії
кооперації і взаємної вигоди членів громади з урахуванням потреб і меншостей та інших.
Серед нагальних спільних інтересів міської громади можна зазначити питання
підтримування правопорядку, чистоти на вулицях і подвір’ях, безпеки громади та інші, які
самі по собі (або по добрій волі якогось благодійника), вочевидь, не здійснюватимуться на
постійній основі, а колективне забезпечення зазначених вище інтересів передбачає
необхідність докладання саме спільних колективних зусиль. За певних обставин це постає як
нагальна потреба, що спрямована на збереження і забезпечення прав і самої приватності як
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такої та задля забезпечення можливості здійснення приватних інтересів окремих членів
громади.
Отже, спільний простір як спільне не є простим підпорядкуванням цілому окремих
елементів, зокрема приватних осіб, а є перетином різних інтересів, де громади та індивіди, як
їх складові, мають право або змушені діяти спільно, зберігаючи при цьому власну
«приватність» і «самість». Відтак, проблеми співвідношення інтересів в приватному і
публічному просторі, «свого» і «чужого» є тісно пов’язаними із процесами формування
правової свідомості і правової культури в місцевих громадах в нашому суспільстві.
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Physical and mathematical sciences
ГЕНЕРАЦІЯ ЧИСЛОВИХ РЯДІВ ІЗ ЛІНІЙНОЮ ГЕОМЕТРИЧНОЮ
𝟏
ІНТЕРПРЕТАЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІЇ 𝒚 = 𝟐𝒏−𝟏 𝒙 ТА КВАДРАТУ ЗІ
СТОРОНОЮ а=1
Няньчук Владислав
студент ІІ курсу магістратури фізико-математичного факультету Криворізького
державного педагогічного університету
Науковий керівник – к. техн. н., проф. Корольський В.В.
Вступ та актуальність. Станом на 2021 рік тема геометричної інтерпретації рядів не
є цілком розвинутою. Не дивлячись на те, що поняття «числовий ряд» у багатьох випадках
формувалось саме за допомогою дослідження довжин, площ тощо геометричних об’єктів, на
сьогодні доступна дуже мала кількість видань, які б узагальнювали цю тему. В процесі
підготовки вчителя спеціальності Середня освіта (математика) розділ математичного аналізу
«числові ряди» є важливою складовою для розвитку різноманітних компетентностей
майбутнього педагога, тому при вивченні розділу «Ряди», є важливою реалізація
педагогічного принципу наочності.
Мета. Виявити можливості використання принципу наочності при вивченні теми
«Ряди» дисципліни «математичний аналіз» для генерації числових рядів із лінійною
геометричною інтерпретацією.
Аналіз актуальних досліджень. Дану проблему у своїх працях розглядали В. В.
Корольський [3], С. С. Габ [1], А. А. Комарова [2], А. М. Романова [4].
У своїх наукових працях вони розглядають можливості геометричної інтерпретації
різноманітних числових рядів для подальшого їх дослідження.
У своїй статті Корольський В. В. визначає:
Геометрична інтерпретація – важлива складова вивчення геометричних об’єктів та їх
властивостей і доведення формул обчислення параметрів цих об’єктів. Геометричні
інтерпретації успішно використовується при вивченні модулів математичного аналізу: вступ
до математичного аналізу, диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної і
декількох змінних. У той же час в модулі «Ряди», який є одним з основних в математичному
аналізі, геометричні інтерпретації практично відсутні. На нашу думку, вивчення числових
рядів варто починати на рівні геометричних образів членів ряду [3].
Власна думка.
При підготовці вчителя спеціальності «Середня освіта (математика)» числові ряди є
розділом курсу математичного аналізу. Під час вивчення розділу «ряди» педагогічний
принцип наочності відіграє важливу роль. За допомогою геометричної інтерпретації
числових рядів можна систематизувати знання з теми, формулювати задачі, які можуть бути
використані для проведення олімпіад серед учнів загальноосвітній навчальних закладів,
студентів І та ІІ курсів вищих навчальних закладів спеціальностей, які вивчають
математичний аналіз.
1
За допомогою функції 𝑦 = 2𝑛−1 𝑥 та квадрату зі стороною а=1, що лежить у системі
координат 𝑂𝑥𝑦 (рис. 1) було згенеровано 10 числових рядів із лінійною геометричною
інтерпретацією. 9 із них – це ряди довжин певних відрізків, що належать площині заданого
квадрату. І один з них – це ряд, сформований із значень синусів кутів, на які кут 90°
1
розбивають прямі виду 𝑦 = 2𝑛−1 𝑥.
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Рис. 1. Квадрат зі стороною 𝒂 = 𝟏 розташований в системі координат 𝑶𝒙𝒚
Числові ряди у вивченні математичного аналізу відіграють цілком значну роль. За їх
допомогою, наприклад, обчислюють значення функцій та інтегралів, розв’язуються задачі
прикладного характеру.
За допомогою теорії рядів створюються шляхи розвитку таких галузей як економіка,
інженерія, архітектура, розвиваються математика та фізика.
Висновки:
Аналіз наукових праць показує, що геометрична інтерпретація числових рядів
мало розвинена, що призводить до нерозуміння студентів прикладної складової даної теми;
Геометрично інтерпретувати заданий числовий ряд не є досить складною
задачею, зазвичай геометричним образом числового ряду є довжина відрізку, площа або
об’єм геометричної фігури;
Геометрична інтерпретація числових рядів дозволяє використовувати
педагогічний принцип наочності при підготовці вчителя спеціальності «Середня освіта
(математика)» та інших спеціальностей, де вивчається математичний аналіз.
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Підземний видобуток кам’яного вугілля та його збагачення призводить до
складування відходів у відвали, що стали типовими техногенними утвореннями гірничопромислових районів [2, с. 190].
Збагачувальна фабрика ПАТ «Львівська вугільна компанія» здійснює збагачення
вугілля і виробляє вугільний концентрат для теплових електростанцій, знаходиться поблизу
міста Соснівка Львівської області (Україна). За проектною потужністю майже 10 млн т у рік
фабрика найбільша в Європі. Збагачувальна фабрика має потужний вуглеприйом (три бокові
вагоноперекидачі), значну ємність дозувально-акумулювальних бункерів, двосекційну (по
два потоки) технологічну схему [1, с. 176].
Фабрика має на балансі породний відвал, де складуються крупні тверді відходи
вуглезбагачення, та два хвостосховища – № 1 та № 2 (земляні ємності-накопичувачі рідких
відходів, які подаються гідравлічним способом через трубопроводи та зберігаються в
рідкому стані), розташовані у районі річкового басейну Західного Бугу.
Породний відвал збагачувальної фабрики введений в експлуатацію у 1979 році.
Загальна площа відведеної землі під породний відвал становить 60 га, місткість відвалу – 27
млн. м3 або 45 млн. тонн. Площа основи відвалу становить 650 тис. м2, висота 60 м,
сформований з п’яти ярусів, питома вага відходів 2,6 г/см3 [3, с. 254]. Сьогодні
експлуатаційні можливості відвалу вичерпані.
Існує взаємозв’язок утворення кислих вод з наявністю в породному відвалі
збагачувальної фабрики піриту. У відходах збагачення, які заскладовані на породному
відвалі, вміщується близько 1 % піриту [1, с. 178]. В результаті взаємодії піриту з водою та
киснем проходить його окислення з утворенням сірчаної кислоти і нерозчинних гідрооксидів
заліза. Внаслідок цього в підніжжі відвалу накопичується сірчана кислота, яка розбавляється
і розповсюджується ґрунтовими водами. Поступово з переміщенням кислотність води
нормалізується. В районі породного відвалу встановлено перевищення ГДК по мінералізації,
Na+K, Ca+Mg, хлоридах, сульфатах [4, с. 142].
Вловлювання поверхневого і дренажного стоків закислених вод здійснюється
дренажними каналами по периметру відвалу. Відвід стоку здійснюється в існуючий
водозбірник, звідки підкислена стічна вода за допомогою насосної установки перекачується
в ставок-накопичувач шахтних вод, далі – системою трубопроводів подається в
технологічний процес збагачувальної фабрики для повторного використання.
Визначені границі переміщення вод, забруднених в районі породного відвалу: в
західній стороні рух потоку обмежується дренажною канавою; в східній стороні потік води
спрямований до річки Буг; на півночі підземні води рухаються в східному напрямку, що
зменшує зону можливого забруднення до 100 м від підніжжя відвалу; на півдні рух
підземних вод направлений до породного відвалу, що обмежує можливість їх забруднення. В
районі породного відвалу ореол забруднення підземних вод Na, K, Ca, Mg, хлоридами,
сульфатами, кислотами з концентрацією вище ГДК та підвищеною мінералізацією
знаходиться, в основному, в межах нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ).
Спостерігаються локальні виклинювання за межі СЗЗ. Так, в районі присілка Вільшина
викликані за рахунок утворення кислоти в підніжжі терикону шахти № 8 Великомостівська,
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насиченням атмосферних вод хімічними компонентами на териконі, проривом водоводів
відкачки шахтних вод. Також частково можливий залишковий вплив від породного відвалу,
коли площа складування свіжих відходів була значно більшою і відповідно більше
насичення атмосферних вод. У районі ставка шахтних вод локальні виклинювання викликані
його фільтрацією. Дані ділянки знаходяться на відстані до 300 м від підніжжя терикону
шахти № 8 Великомостівська та дамби ставка шахтних вод.
Результати аналізів ґрунтів свідчать про вміст важких металів – нікелю, свинцю, міді,
цинку, хрому. Однак, кількість цих складників не перевищує ГДК в ґрунтах.
Техногенні утворення ПАТ «Львівська вугільна компанія» знаходяться в
густонаселеному шахтарському районі. В 300-метровій санітарній зоні об’єктів
збагачувальної фабрики знаходяться дачі та пасовиська. На південь від відпрацьованого
хвостосховища № 1 в санітарну зону частково попадає с. Межиріччя. Район шахтарський. З
півночі, заходу та південного заходу до збагачувальної фабрики вугілля підходять шахти зі
значною кількістю породних відвалів. Вітри Львівщини переважно західні та північнозахідні. Викиди із джерел забруднення збагачувальної фабрики переміщуються вітрами в
межах санітарно-захисної зони утворюючи ореоли забруднення на земній поверхні. Під час
атмосферних опадів відбувається забруднення верхніх шарів ґрунту. Необхідно відмітити,
що забруднення ґрунтів проходить також і за рахунок вимивання шкідливих компонентів з
породного відвалу. Вплив породного відвалу та технологічного комплексу сумується з
додатковим вкладом чисельних териконів шахт, які розташовані в даному районі [3, с. 255].
При недотриманні технології складування може виникати самозапалювання
укладених порід. Для безпечної експлуатації і недопущення самозапалювання породи
потрібно проводити відсипку інертного матеріалу. У сухий період року необхідно постійно
зволожувати автопід’їздні дороги відвалу. Для виключення розмиву неробочі укоси
породного відвалу потребують залуження і заліснення, що також зменшить площу контакту
води з піритом і відповідно призведе до зниження кислотності поверхневих вод.
Отже, необхідним є проведення регулярного контролю і спостережень за безпечним
станом породного відвалу; розгляд можливості застосування супутникового моніторингу
задля отримання даних спостережень за станом відвалу та з метою попередження і
своєчасного реагування на аварійні ситуації; облаштування території відповідними
попереджувальними знаками.
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Вступ. Конкуренція на ринку праці та підвищення якості продуктивності праці
вимагає від робітників високих професійних знань, технічної грамотності та рівня культури
праці. Професійно-технічний навчальний заклад повинен гарантувати рівень підготовки,
який відповідає міжнародним вимогам, інтересам розвитку України і регіональним потребам.
На вирішення зазначених проблем спрямована інноваційна діяльність педагогічних
працівників навчального закладу. Майстер головна дійова особа будь-якого процесу
навчання в ПТНЗ. Уміння розкрити явища чи процеси в розвитку, відтворити принцип
науковості у професійній підготовці, створення майстер-класів, проведення творчих
виставок, виставок тематичного спрямування, створення системи тестового контролю знань і
умінь учнів, навчальних посібників і підручників, використання інтернет- ресурсів – це
сходинки, за якими визначається рівень професійної компетентності майстра виробничого
навчання. Творчий пошук і розвиток професійної майстерності - ось головний пріоритет
сучасного педагога. Педагог буде успішним, якщо буде теоретично грамотним, творчо
активним, якщо він упевнений у собі і своїх силах, якщо має визнання колег, адміністрації,
якщо його працю гідно оцінюють морально і матеріально. Професійно-технічна освіта
передусім формує компетентну особистість, готує її до життя у суспільстві, яке динамічно
змінюється, розвиває здатність засвоювати інформацію і приймати ефективні рішення. Але
не завжди педагогу вдається досягти бажаного результату. Виходячи з свого педагогічного
досвіду зазначу, що рівень навчальних досягнень і практичних умінь учнів у конкретній
групі залежить від фахової компетентності майстра виробничого навчання і, звичайно ж, від
старанності учнів. Типовою стає ситуація, в яку щодня потрапляють наші колеги: вони
готуються, продумують зміст і педагогічні технології, аналізують і впроваджують чийсь
перспективний педагогічний досвід, усіляко намагаються, щоб на уроках не було
маніпулювання, монологу, агресії, нудьги, але змушені повсякчас боротися за нормальну
навчальну дисципліну. Інакше кажучи, на кожному уроці доводиться розв'язувати головне
педагогічне завдання: як учити дітей, які не хочуть учитися? Не відкрию нікому ніякої
таємниці, якщо зауважу, що на уроках наші учні не бояться покарання низькими балами, з
посмішкою реагують на підвищений голос педагога, іноді взагалі ведуть себе неадекватно,
відкрито демонструючи хамство. І на допомогу нам приходить педагогічна етика, фахова
майстерність, інноваційні технології. По суті, від умілості та успіху в педагогічній діяльності
залежить майбутнє підлітка, яке виступає новою долею народу. Поняття «інновація» в
перекладі з грецької означає «оновлення», «новизна», «зміна», з'явилося вперше в
зарубіжних дослідженнях XIX ст., в техніці.
Основний матеріал
Формування професійних навичок майбутніх фахівців робітничих професій
забезпечують викладачі професійно-теоретичної підготовки, які працюють над розвитком
творчого робітника, що є не лише носієм певної суми знань, а й здатний вирішувати
виробничі завдання на достатньому науково-технічному рівні і з відповідним ступенем
ризику. В своїй діяльності педагоги ПТНЗ віддають перевагу модульній, проблемній,
імітаційній технологіям навчання, тобто має місце проблемно-модульний підхід до навчання.
Проблемне навчання передбачає послідовні і цілеспрямовані пізнавальні завдання, які учні

130

розв’язують під керівництвом педагога і активно засвоюють нові знання. Використання
теоретичних та експериментальних завдань саме по собі ще не робить навчання проблемним.
Все залежить від того, наскільки педагог вдається надати цим завданням проблемного
характеру і поєднувати проблемний підхід з іншими методичними. Завдання стає
пізнавальною проблемою, якщо воно потребує роздумів над проблемою, викликає в учнів
інтерес, спирається на попередній досвід.
Основні способи і прийоми створення проблемних ситуацій:
1. проблемна ситуація створюється в результаті ознайомлення учнів з різними
трактуваннями одного і того ж явища, факту тощо;
2. проблемна ситуація виникає тоді, коли учень стикається з новими практичними
умовами використання наявних знань (виконання практичних робіт, написання доповідей
тощо);
3. умовою для виникнення проблемної ситуації є також суперечність між теоретично
можливим способом розв’язання проблеми і практично досягнутим результатом виконання
завдання та відсутністю його теоретичного обґрунтування.
Проблемно-пошукові методи:
1. демонстраційне вирішення проблеми педагогом:
- показовий проблемний виклад,
- демонстраційний експеримент;
2. самостійна проблемно-пошукова діяльність учнів:
- учнівське дослідження,
- навчальний експеримент вирішення практичних і теоретичних проблем;
3. колективна проблемно-пошукова діяльність учнів:
- навчальний диспут,
- дискусія,
- колективне дослідження;
4. спільна проблемно-пошукова діяльність педагогів і учнів:
- дискусія - це форма колективного обговорення, мета якої виявити істину через
зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблеми. Під час такого обговорення
виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно
мислити;
- продуктивний діалог;
- евристична бесіда - це діалогічний метод творчої взаємодії викладача та учнів, що
базується на розв'язанні проблемної задачі за допомогою основних та навідних запитань
пошукового характеру для активізації учнів самостійного пошуку істини;
- ділова гра - це метод пошуку рішень в умовній проблемній ситуації.
Елементи ділової гри: розподіл за ролями, змагання, особливі правила і т.д. Ділова гра
застосовується як метод активного навчання її учасників з метою вироблення у них навичок
прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей.
Викладачі професійно-теоретичної підготовки застосовують різні методи і прийоми
дослідницького навчання під час проведення занять різних видів та на різних його етапах.
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ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ
Рибальченко А.М.
к.с.-г.н, старший викладач
кафедри селекції насінництва і генетики
Чуб Є.В.
здобувач вищої освіти
СВО Магістр спеціальності 201 Агрономія
Полтавський державний аграрний університет
Для переважно посушливих умов України потрібні сорти з високою або середньою
пластичністю та високою стабільністю головних кількісних ознак – компонентів
урожайності [3]. Формування врожаю зернобобових, зокрема і сої, є надзвичайно складним
процесом, значно складнішим, ніж у інших культур. Це пов'язано зі слабкою здатністю
регулювання числа плодоносних стебел, послідовною та тривалою диференціацією
генеративних органів та, особливо, зі значною залежністю їх розвитку від зовнішніх умов
[1].
Сою називають культурою ХХІ століття. Культура потужно входить у світове
землеробство й економіку, закріплює позиції в структурі посівів. Незважаючи не значне
розширення площ під соєю, урожайність її в Україні залишається низькою. Для нарощення
виробництва сої першочерговим завданням є цілеспрямована робота над створенням і
впровадженням у виробництво високопродуктивних і високоякісних сортів, пристосованих
до конкретних умов вирощування [7].
Кожному сорту властиві певні прояви і взаємозвʼязок елементів структури насіннєвої
продуктивності рослин, ступінь мінливості і наявність найбільш характерних з них, які у
межах сорту найменше змінюються [4].
Кількість вузлів та бобів одні з головних в структурі рослин сої. Культурні форми сої
в основному характеризуються відсутністю розтріскування бобів при достиганні, а дикі та
напівкультурні схильні до обсипання насіння [2].
Урожайність сорту визначається перш за все його продуктивністю та кількістю
рослин на одиницю площі. Вивченню вихідного матеріалу за рівнем урожайності та
продуктивності присвячено багато робот вітчизняних та закордонних вчених, де показано
різноманіття вихідного матеріалу за цими ознаками та вплив на їх формування кліматичних
умов. Продуктивність рослини знаходиться у тісному кореляційному звʼязку з кількістю
бобів та насінин на рослині, в меншій мірі – з кількістю бобів у вузлі і насінин у бобі [6].
Одним із важливих елементів продуктивності рослин сої, що впливає на формування
потенційної та фактичної врожайності, є «маса 1000 насінин». Маса 1000 насінин залежить
від впливу погодних умов року, але значну роль у її вираженні мають властивості сорту.
Мінливість маси 1000 насінин у ряді років може характеризувати біологічну пластичність
сорту та адаптивність його до умов певного регіону. Чим менше змінюється цей показник,
тим більше сорт підходить для даного регіону [5].
Метою проведення досліджень було вивчення piвня елементiв насіннєвої
пpодуктивностi сої зaлежно вiд соpтових влaстивостей.
Польові дослідження виконані протягом 2019-2021 рр., обʼєктом дослідження були
сорти скоростиглі сої: Хвиля, Ятрань, Естафета, Медея. За стандарт приймали сорт сої
Васильківська. Попередник – пшениця озима. Погодні умови періоду вегетації сої у роки
досліджень відрізнялися.
Висока продуктивність – результат найбільш оптимального поєднання елементів
структури урожаю. За результатами трирічних досліджень були виділені цінні сорти, що
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відрізнялися цінними господарськими ознаками такими, як кількість продуктивних вузлів на
рослині, кількість бобів на рослині, кількість насіння з рослини, маса насіння з рослини,
маса 1000 насінин.
Кількість продуктивних вузлів на рослині має безпосередній вплив на кількість бобів
та насінин в ньому, що розвиваються на цих вузлах. Так, кращим за сорт стандарт
Васильківська, який сформував 22,1 шт. продуктивних вузлів був сорт Медея – 25,2 шт.
Кількість бобів на рослині визначається кількістю продуктивних вузлів, бобів у вузлі, а
також умовами вирощування. Сорт стандарт Васильківська формував 51,2 шт. бобів.
Найбільшу кількість бобів, у порівнянні до стандарту, сформував сорт Ятрань – 67,1 шт.
Показник кількості насіння з рослини є одним з визначальних при формуванні врожаю сої.
Сорт Медея за результатами трирічних досліджень сформував максимальну кількість насіння
з рослини – 88,4 шт.
Однією із головних ознак в структурі рослини, яка обумовлює продуктивність сорту, є
маса насіння з рослини. Дана ознака – одна із кількісних ознак, яка характеризує його
насіннєву продуктивність. За масою насіння та масою 1000 насінин серед досліджуваних
зразків був сорт Хвиля, що сформував насіннєву продуктивність 21,5 г за результатами
трирічних досліджень. Маса 1000 насінин залежить від впливу погодних умов року, але
значну роль у її вираженні мають властивості сорту. За показником маси 1000 насини сорт
Хвиля 153,7 г.
За результатами проведених трирічних досліджень було встановлено piвень
формування елементiв насіннєвої пpодуктивностi сої зaлежно вiд соpтових влaстивостей.
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На сьогоднішній день обробка природної мови (NLP) є основною темою, яка
досліджується та розробляється останнє десятиліття. Здатність аналізувати, обчислювати та
розуміти просту людську мову за допомогою комп’ютерів і машинного навчання була
впроваджена в різні програми та платформи. У цій роботі розглядається, як чат-боти в
основному використовують такі параметри, як сутності та наміри, щоб узгоджувати
синтаксис і виконувати обробку природною мовою. Поява віртуальних помічників у
споживчих технологіях змусила великі компанії працювати на власних хмарних платформах.
Завдяки технології штучного інтелекту, що розвивається, останнім часом чат-боти
стають розумнішими та швидшими. Чат-боти, як правило, доступні цілодобово,
забезпечуючи постійну підтримку та послуги. Проблема розробки інтелектуального чат-бота
все ще існує з моменту появи штучного інтелекту. Функціональність чат-ботів може
варіюватися від коротких розмов, орієнтованих на бізнес, до триваліших розмов на основі
медичних заходів. Однак головна роль, яку повинні відігравати чат-боти, полягає в розумінні
людських висловлювань, щоб правильно реагувати.
У першому розділі розглядається обробка природньої мови, її проблеми та випадки
використання. Обробка природної мови також відома як NLP (Natural Language Processing).
NLP розробляє обчислювальні алгоритми для автоматичного аналізу та представлення
людської мови. Оцінюючи структуру мови, системи машинного навчання ML можуть
обробляти великі набори слів, фраз і речень. Машинне навчання ML – це підмножина більш
широкої галузі інформатики, яка відома як штучний інтелект AI. AI – це створення
будівельних машин, які можуть виконувати завдання, які зазвичай виконує людина. У
сучасній культурі штучний інтелект з'являється у фільмах або художніх творах. Ви можете
згадати деякі приклади штучного інтелекту у науково-фантастичних фільмах або телешоу,
які контролюють майбутній світ або діють розумно самостійно - іноді з негативними
наслідками для суспільства або оточуючих людей. Ці застосування AI починалися як
комп’ютерні агенти, які сприймали їхнє середовище та вживали заходів для досягнення
певної мети. Однак, для деяких із цих вигаданих прикладів штучного інтелекту їх дії не були
результатом, якого спочатку передбачали їх творці. Інші вигадані приклади штучного
інтелекту більш доброякісні або позитивні: вони краще працюють з людством, але вони
також мають більш загальний характер. Такі види загального штучного інтелекту є
прикладами сильного штучного загального інтелекту AGI. Вони мають здатність вивчати або
розуміти будь-яке завдання, яке може зрозуміти людина.
Проблеми штучного інтелекту зазвичай охоплюють багато сфер дослідження: обробка
природної мови, міркування, представлення знань, навчання, сприйняття та взаємодія з
фізичним середовищем. AI ще не є реальністю, якщо ви не живете в симуляції. Однак з
кожним роком це стає ближчим у кожній із цих областей.
Можливо, ви також читали чи бачили коментарі до етики створення AI. Не всі
погляди позитивні – можливо частково через страх перед вигаданими штучними
інтелектами, які знищили людей або використовували їх як джерела енергії. Деякі також
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можуть розглянути ризик масового безробіття, оскільки розумна машина може працювати
безперервно.
Обробка природної мови NLP – це ще одна сфера машинного навчання із
збільшенням її використання. Наприклад, Amazon Alexa (або будь -який інший голосовий
помічник) використовує NLP, щоб спробувати відповісти на ваші запитання. NLP – це мова,
а також письмовий текст.
NLP використовується в багатьох додатках, таких як:
Боти чату або колл-центру – автоматизовані системи для отримання балансу в банку
або замовлення їжі в ресторані.
Інструменти перекладу – перетворення тексту між мовами або програми, які можуть
перекладати меню в режимі реального часу.
Переклад голосу в текст – перетворення вимовлених слів у текст. Може
використовуватися для включення автоматичних субтитрів.
Аналіз настроїв – дозволяє аналізувати почуття коментарів у оглядах продуктів,
музики та фільмів. Ці почуття можна використати, щоб оцінити аудиторію фільму.
NLP – це широкий термін для загального набору ділових або обчислювальних
проблем, які можна вирішити за допомогою машинного навчання.
Після аналізу NLP в розділі розглядається попередня обробка тексту.
У другому розділі аналізуються досягнення компанії Amazon, розглядаються основні
сервіси, які використовуються для обробки природньої мови. Amazon Transcribe може
автоматично перетворювати розмовну мову на текст, його використовують для медичної
транскрипції, субтитрів для відео, маркування потокового вмісту та для моніторингу коллцентрів. Amazon Polly може перетворювати письмовий текст у розмовну мову, наприклад,
для виробництва служб новин, систем навчання мові, систем навігації та виробництва
анімацій. Amazon Translate може створювати переклади між мовами в режимі реального
часу, який можна використовувати для створення міжнародних веб-сайтів, локалізації
програмного забезпечення, розробки багатомовних чат-ботів та міжнародного управління
медіа. Amazon Comprehend автоматизує багато випадків використання NLP, які
розглядаються в цій роботі, наприклад, для аналізу юридичних та медичних документів,
виявлення фінансового шахрайства, масштабного аналізу мобільних додатків або позначення
вмісту для аналізу та керування. І, нарешті, Amazon Lex може створити інтерфейс, схожий на
людину, який може взаємодіяти за допомогою голосу та тексту, щоб задавати запитання,
отримувати відповіді чи виконувати завдання, наприклад, створення інтерфейсів для
управління запасами та програм продажів, інтерактивної допомоги, обслуговування клієнтів
або запитів до баз даних людською мовою.
У третьому розділі розглядається синтез моделі середовища для роботи чат-бота з
обробкою природньої мови на основі Amazon Lex. Описано виконання наступних кроків
високого рівня: створення і тестування бота за допомогою плану зустрічі Amazon Lex
ScheduleAppointment; створення і тестування функцію AWS Lambda для виконання завдань
ініціації, перевірки та виконання; налаштування наміру MakeAppointment для використання
функції Lambda як гачка коду. Кожен бот, який створюється в Amazon Lex, має намір. Намір
– це дія, яку виконує бот.
Четвертий розділ присвячений тестуванню моделі для чат-бота, в тому числі, за
допомогою веб-сторінки розміщеної на Amazon S3. Розглядається зібрання Amazon Lex та
Lambda в одне середовище, перевірення бота, для доведення, що він виконує лямбдафункцію. Далі, тестується публікація бота, щоб можна було перевірити його виклик з вебсторінки. Найпростіший спосіб провести тест – створити статичну веб-сторінку та
розмістити її на Amazon S3. Перевіряється чи викликається API Amazon Lex з веб-сторінки
для завантаження нашого бота, завдяки чому відвідувачі веб-сторінки можуть потім
взаємодіяти з нею. Тестується налаштування пулу ідентифікаційних даних Amazon Cognito
та створення відповідних ролей (одна роль закінчується на Auth_Role, а інша на
Unauth_Role), для забезпечення безпеки на цій сторінці,
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Веб-сторінці, на якій розміщено нашого бота, потрібен дозвіл на доступ до Amazon
Lex. Для цього двом ролям, створеним у пулі ідентифікаційних даних Amazon Cognito,
потрібні дозволи на доступ до Amazon Lex. Перевіряється налаштування AWS Identity and
Access Management (IAM), щоб надати ці дозволи ролям пулу ідентифікаційних даних. Після
налаштування дозволів безпеки і створення сегмента S3 для розміщення нашої веб-сторінки,
тестується оновлений демонстраційний файл HTML, і перевіряється щоб він використовував
пул ідентифікаційних даних Amazon Cognito. Фінальне тестування перевіряє взаємодію зі
створеним в магістерській роботі ботом. На сторінці з розділом Статичний хостинг вебсайтів за вибраним URL-адресом відкривається створена веб-сторінка.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
Самойлов О.О.
здобувач другого (магістерського)
рівня вищої освіти групи МПАз-20-1
Державний податковий університет, м. Ірпінь
Головним завданням побудови сучасної демократичної та конкурентоспроможної
української держави є прискорення реформування місцевого самоврядування [1].
Реформування місцевого самоврядування є основою підвищення якості життя людей за
рахунок створення умов для сталого розвитку територіальних громад, члени яких матимуть
можливість ефективно захищати власні права та інтереси, отримувати якісні публічні
послуги, брати активну участь у вирішення питань місцевого значення. Реформа місцевого
самоврядування покликана вирішити такі основні проблеми, як: демонтувати надмірну
централізацію влади, яка тягне за собою високий рівень корупції, низький рівень
управлінських рішень та неузгодженість політики розвитку і реалізації інтересів громад;
вирішити проблему слабкої матеріально-фінансової основи територіальних громад, яка є
причиною низької якості публічних послуг, зношеності мереж та створює ризики
виникнення різних техногенних катастроф; розв’язати проблему надмірної подрібненості
адміністративно-територіальних одиниць, наслідком якої є низький рівень професіоналізму
посадових осіб місцевого самоврядування [2].
В Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з прийняттям Концепції
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Цей
процес дозволив формувати відповідно до положень Європейської хартії місцевого
самоврядування значний дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на
базовому рівні – об’єднані територіальні громади (ОТГ). У 2015 році було прийнято закон
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», який регулює відносини, що
виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст і
добровільного приєднання до об’єднаних [3]. За 7 років реформи утворено 1070 ОТГ, у які
добровільно об’єдналися 4882 громад. Реформа децентралізації дала поштовх до формування
дієздатного та найбільш наближеного до громадянина інституту влади – місцевого
самоврядування. Добровільне об’єднання територіальних громад дозволило новоутвореним
органам місцевого самоврядування дістати відповідні повноваження та ресурси, що їх
раніше мали міста обласного значення. Об’єднані територіальні громади, крім зростання
власних фінансових можливостей, у результаті децентралізації мають й інші інструменти
забезпечення економічного розвитку – здійснення зовнішніх запозичень, самостійне обрання
установ з обслуговування коштів місцевих бюджетів відносно розвитку та власних
надходжень бюджетних установ [4].
Із внесенням змін до Податкового та Бюджетного кодексів, від 1 січня 2015 року
місцевим самоврядуванням отримано більше фінансів для підвищення економічної
спроможності. Перші результати такої фінансової децентралізації стали зрозумілими ще у
2019 році: власні доходи місцевих бюджетів з 2014 по 2019 рік збільшилися на 200 млрд. грн.
17 вересня 2020 року Верховною Радою України прийнято закон “Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України”, яким уніфіковано визначення терміну “бюджети місцевого
самоврядування”; визначено склади доходів і видатків окремо для бюджетів місцевого
самоврядування (бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань) та
районних бюджетів. У результаті, створено належну ресурсну базу для здійснення
повноважень органів місцевого самоврядування на новій територіальній основі [3].
В той же час залишаються невирішеними достатньо проблем, що потребують значної
уваги та зусиль органів влади. Це, насамперед, відсутність конституційного закріплення
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реформ, пов’язаних із процесами децентралізації, правова неврегульованість можливості
громад керувати землями сільськогосподарського призначення, як перебувають за їхніми
межами, значне посилення напруженості у відносинах між центром та регіонами. Також
потребує вирішення проблема політизації діяльності інститутів місцевого самоврядування
внаслідок особливостей виборчої системи. Більшість із цих проблем потребують належного
законодавчого врегулювання та наявності політичної волі з боку керівництва держави.
Таким чином, для вирішення виявлених проблем доцільно: Верховній Раді України
ухвалити зміни до Конституції, законопроекти щодо децентралізації (зокрема закон про
префектуру) та внести зміни до Закону про місцеве самоврядування; Кабінету міністрів
України розробити та ухвалити відповідні підзаконні нормативно-правові акти; Верховній
Раді та Кабінету міністрів разом з відповідними експертами та асоціаціями місцевого
самоврядування в Україні здійснити аналіз нового районування та виправити його недоліки і
невідповідності чинним концептуальним та нормативноправовим документам [5].
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ПРІОРИТЕТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГА
Скидан Т.С.
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Терещенко К.О.
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Відокремлений структурний підрозділ
«Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету»
Виявлення та реалізація творчих здібностей викладачів, вчителів, студентів та учнів
здійснюється за допомогою співпраці в освітньому процесі. Інтерактивне спілкування
допомагає обмінюватися досвідом, методами та прийомами викладання, виявляти поточні та
загальні проблеми виховання та створювати оптимальні умови роботи викладача та вчителя з
молоддю.
Ефективним методом співпраці вчителів та викладачів суспільних дисциплін з учнями
та студентами є педагогічний форум (круглий стіл, конференція тощо) для обговорення
проблеми взаємозв’язку законів діалектики як основи суспільного та природного розвитку
людини з духовними та моральними чинниками. Адже педагог, виконуючи професійні
обов’язки, надає не лише певні знання, а й несе відповідальність за морально-етичний стан
молоді.
Варто зауважити, що сучасна молода людина у віці 14-18 років часто приходить у
клас або аудиторію з певними упередженнями. Саме вони стають серйозною перешкодою у
формуванні світогляду молодої людини та створюють проблеми при викладанні та вихованні
свідомого громадянина. Для плідної співпраці учасників освітнього процесу необхідно
спочатку визначити вищезазначені упередження:
1. Під впливом поглядів деяких батьків учні та студенти вважають, що соціальноекономічні та політичні проблеми виникають через орієнтацію України на Євросоюз та
зміцнення зв’язків з Заходом. Натомість, вони пропонують зміцнювати стосунки з
Російською Федерацією.
2. Більшість молодих людей у засобах масової інформації самостійно не можуть
знайти об’єктивну інформацію щодо суспільно-політичних прогнозів журналістів та
спеціалістів різних галузей державного життя та визначити їх суперечливості. Тому
порушується цілісна картина у поглядах учнів та студентів.
3. Такі учні і студенти пояснюють причини сучасних проблем України через
діяльність певних політиків, політичних партій та органів державної влади, а не пошуком
причин та наслідків суспільних подій, явищ та ситуацій.
4. Виходячи з пункту 2 і 3 молодь робить хибні висновки через незнання історичних
подій в Україні, законів розвитку економіки та досвіду передових держав світу у подоланні
різноманітних проблем.
5. Саме тому вони вважають потрібним повернутися у «стабільну» державу - СРСР на
противагу прогресивному руху передових держав Заходу і Сходу.
6. Більшість учнів та студентів не можуть визначити роль національної культури у
подоланні суспільно-економічних та політичних проблем сучасної України.
7. Значна частина молодих людей не бере до уваги відповідальність звичайних
громадян за ситуацію в країні. Тобто, їх відповідальність за результати виборів й критику
активістів за їх наполегливість та активну громадську позицію.
8. Більшість учасників освітнього процесу не можуть визначити цінності суспільнополітичного життя, зокрема, свободу особистості при розв’язанні будь-яких проблем
сучасності.
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Подібні упередження можливо подолати при організації та проведенні педагогічного
форуму. Проблема
для
обговорення: взаємозв’язок законів діалектики як основи
історичного та природного розвитку суспільства і людини з духовними та моральними
чинниками в роботі викладача суспільних дисциплін.
Учасникам форуму треба розв’язати наступні завдання:
1. індивідуальна та колективна свідомість як основа історичного процесу;
2. прагнення до єдності світу в сучасних історичних умовах;
3. формування духовної особистості викладача і студента через пізнання гуманітарних
дисциплін;
4. визначення етичних та моральних пріоритетів у суспільстві через розвиток
національної свідомості;
5. розвиток креативних здібностей педагога для доступного викладання різноманітних
процесів у суспільному розвитку та природі;
6. співвідношення таких соціальних явищ як «рух» та «стабільність»;
7. професійна діяльність викладача (вчителя) та формування морально-етичного стану
молоді;
8. визначення внутрішньої свободи особистості як складової громадянського
суспільства;
9. пошук свідомого способу життя особистості як впливового чинника гармонійного
розвитку суспільства;
10. руйнування стереотипного мислення та упереджень в діяльності педагога та
студента.
Учасникам педагогічного форуму для плідної співпраці треба взяти до уваги слова
Робіни Куртин, буддистської черниці, яка здійснює редакторську, видавничу та соціальну
роботу серед різноманітних груп населення: «Життя окремої людини має сенс настільки,
наскільки воно допомагає зробити життя інших людей більш красивим та благородним.
Життя священне; це, так би мовити, вища цінність, якій підкорені всі інші цінності… Без
«етичної культури» немає жодного спасіння для людства». Ці слова пояснюють значення
гармонії внутрішньої та зовнішньої, яку молода людина повинна досягнути у своєму житті
відповідно власним природним здібностям та наполегливості у навчанні.
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канд. філол. наук, доцент кафедри журналістики
Національний авіаційний університет
Засоби масової інформації відіграють важливу роль у транслюванні інформації, тим
самим створюючи підґрунтя для розширення світогляду, поглиблення знань. Засвоєння
надбань культури. Надання культурологічної інформації суспільству – це важлива ланка у
загальному ланцюгу розвитку та ідеологічного самовизначення нації, адже культура є
рушійною силою у формуванні свідомості особистості, її культурних смаків. Частина
інформаційних видань позиціонує себе як елітарні медіа культурологічного спрямування,
інші ж видання висвітлюють масову культуру, її складники та продукти. Журналісти ж
культуру своєї країни завжди повинні розшифровувати, бути її терплячими хронікерами,
спостерігачами й розповідати світові про те, що відбувається в культурі найкраще.
Культурологічна інформація сьогодні публікується у недостатній кількості на
сторінках українських ЗМІ, а її особливості її впливу потребують якісної оцінки та наукового
аналізу. Поглиблено розуміння культурологічної спеціалізації у журналістиці та висвітлено
окремі аспекти цієї сфери у дослідженнях науковців О. Іванової, В. Галацької, К. Пирогової.
Л. Мар’їної, В. Карпенка, М. Житарюка, В. Кулика, Г.Бежнар, С.Кісіль та ін.
Висвітлення культурних явищ та просування масової культури у засобах масової
інформації вирізняється серед інших видів спеціалізованої журналістики характером та
обсягом подання інформації. Той факт, що за останні роки кількість телеканалів та інтернетвидань значно виросла, впливає на збільшення можливостей у діяльності журналістів. Це
зумовлює й рівень висвітлення стану сучасної культури в українській журналістиці, яка
тривалий час залишалася майже непомітною серед великої кількості політичних та
економічних новин.
У сучасному суспільстві існує професійна та елітарна культура, що важлива для
духовних цінностей соціуму, проте нині простежується поширення цінностей масової
культури, що доступна та зрозуміла ширшим прошаркам суспільства.
Оцінка масової культури як самостійного явища дуже суперечлива, адже дослідники
вказують як на негативні, так і на позитивні характеристики цього явища. Дослідниця С.
Кісіль визначає такі негативні риси масової культури як комерціалізація, розважальність,
культ гедонізму і споживання, стереотипізація та спрощення, які створюють симулятивну
реальність і зацікавлюють глянцем і фетиш-красою соціум.
Характеризуючи особливості масової культури, дослідники зазначають, що масова
культура не є творчістю мас, але вона створюється для мас; масову культуру не можна
розглядати як автентичну культуру, що виникла органічним чином - її продукти мають
характер комерційних проектів; масова культура більшою мірою зорієнтована на аудіо і
особливо - візуальні образи, наслідком чого є витіснення раціональних форм мислетворення,
апеляції до несвідомого компонента психіки.
Основні ознаки, за якими визначають віднесеність продукту до масової культури, це:
серійний характер предметів споживання; розважальність, кумедність, сентиментальність;
натуралістичне зображення і смакування насильства у творах художньої культури; культ
сильної особистості, культ життєвого успіху; орієнтованість на гомогенну аудиторію;
ескейпізм - тобто втеча від реальності у світ фантазій, доступність; оперування середньою
мовною семіотичною нормою.
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То ж масова культура бере участь не тільки у формуванні духовного світу людини,
але й керує людськими емоціями, створюючи новий комплекс духовних цінностей та
естетичних принципів, що відповідають смакам масового споживача. Так, сьогодні
найбільшу популярність серед жіночих глянцевих видань, що визначається тиражем та
актуальністю матеріалів, мають такі журнали, як «Ліза» (видавничий дім Бурда),
«Cosmopolitan» (Independent media) та «Elle» (Inter media group), що становлять собою
адаптовану версію зарубіжних видань. Журнал «Cosmopolitan» позиціонує себе як
найпопулярніший світовий журнал для жінок. Стереотип «Дівчина в стилі Cosmo» - молода,
яскрава, незалежна та енергійна леді, для якої важливий успіх у всіх життєвих сферах
пропагується у виданні. А завдання журналу – допомога порадами про красу, здоров'я, моду,
макіяж, стосунки, кар'єру і фітнес сприяє гламуризації аудиторії. «Ліза» є класичним
жіночим журналом, що розповідає про покращення зовнішнього вигляду, про реалізацію
себе. Аудиторія може знайти там зіркові інтерв'ю, фешн-поради, інформацію про спорт та
харчування, психологію стосунків, кулінарні рецепти, анекдоти та кросворди. Загалом
розважальні та ігрові сторінки наявні тільки у друкованих виданнях, які публікуються
паралельно з онлайн версією видання. Видання «Elle» - журнал про моду та стиль, шопінг та
красу, новинки косметики та парфумерії. Надає читачам можливість насолодитися
ексклюзивними репортажами, інтерв'ю, світлинами зірок, дізнатися дизайнерську думку та
події світського життя.
Ці масово-культурні видання встановлюють певний рівень розуміння того, якою має
бути сучасна жінка, чим вона має цікавитись, яку косметику обирати, і тим самим впливають
на становлення масової ідеології та культури, що відрізняється від культури елітарної. З
одного боку, такий вплив масової культури на населення є позитивним, адже він дозволяє
змінюватись та розвиватись. Але з іншого боку – чітко окреслені рамки поведінки та
самоідентифікації, поради, яких має дотримуватися жінка (стереотипи поведінки), аби
виглядати жіночною у розумінні суспільства, перетворюють культурологічну ідеологію на
сліпе наслідування «гламурних стандартів якості», що нав'язуються соціуму. Водночас ці
журнали мають багато спільних рис, проте в окремими аспектами відрізняються. Так, за
ознаками цільової аудиторії журнал «Ліза» присвячений більш зрілим жінкам, які
цікавляться сім'єю, побутом, кулінарією, модою, проте залишаються елегантними та
жіночними, спокійними без зайвого епатажуна відміну від інших.
Глянцеві журналами пропагують певний спосіб життя та гламурну філософію. Цей
тип журналів зазвичай нав'язує людям певні моделі поведінки у суспільстві, шаблони життя
та думок. Гламурні обивателі транслюють красиве життя без буденних проблем, будують
міцні стосунки, легко змінюють свій стиль чи поведінку, та загалом подають приклад
енергійних, бадьорих та красивих людей, що не уявляють свого життя без сучасних трендів
та постійних розваг.
Гламур, кітч та кемп як естетичні напрями культури пов'язані між собою, а кітч
та кемп є альтернативними вирішеннями та проявами гламуру, але якщо кітч - «спотворений
та змінений» гламур, то кемп - намагання наслідування, уявна інтелектуальна гламуризації.
Гламур, кітч та кемп відіграють важливу роль у створенні субкультури та модних
тенденцій, створюють образ людини, який у сучасному суспільстві бажають наслідувати. І
цей образ дійсно вартий, аби звернути на нього увагу: він втілює естетичність, яскравість,
радість життя, легкість у розв'язання проблемних питань, яких навіть не повинно виникати.
Єдиною проблемою залишається те, що масова культура та її складники надають більше
уваги зовнішнім проявам успішності, таким як краса, брендовий одяг, люксове життя,
постійна атмосфера свята, зовсім забуваючи про внутрішнє наповнення та духовний
розвиток, про цінності й ідеологію. Це призводить і до формування нових ідеологій в
соціумі, нових культурних напрямків, таких наприклад як рух бодіпозитву, антигламуру
Отже, сьогодні складові маскульту набувають нових рис, змінюються відповідно до
смаків суспільства. Вони поєднуються між собою задля вироблення нових течій у таких
революційних сферах, як мода, beauty-індустрія, кінематограф, що впливають на розвиток
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журналістики у напрямку збільшення кількості та якості глянцевих видань. А висвітлення
культурологічної тематики засобами масової інформації, зокрема явища «гламуризації»,
модних тенденцій – руху бодіпозитиву, естетичних напрямів – кітчу, кемпу та антигламуру
набуває більшого поширення та інформування та поглибленого осмислення у суспільстві.
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РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ МЕТОДОМ
ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ
Сук Петро
д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”,
м. Ніжин, Україна
Особливим видом необоротних активів, що використовують підприємства у своїй
діяльності, є нематеріальні активи (далі – НА). Відповідно до П(С)БО 8 “Нематеріальні
активи”, НА – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути
ідентифікований [1, п. 4].
В міжнародній практиці вимоги щодо обліку і звітності НА визначені в МСБО 38
“Нематеріальні активи” [2], в загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку (ЗПБО),
кодифікації стандартів бухгалтерського обліку (КСБО) 350 “Нематеріальні активи – гудвіл та
інші” [3; 4] і ПБУ 14/2007 “Облік нематеріальних активів” [5].
Прикладами нематеріальних активів є ліцензії, фільми, літературні, художні, музичні
твори, торгові марки, патенти, програмне забезпечення, ділова репутація, а також інші
активи, що не мають матеріальної форми.
У фінансової звітності Баланс (форма № 1) НА відображаються в розділі I
“Необоротні активи” статті “Нематеріальні активи” за первісною (код рядка 1001),
залишковою (код рядка 1000) вартістю, а також нарахованою сумою накопиченої амортизації
(код рядка 1002) [6, 7].
Відповідно до П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” по НА (крім права постійного
користування земельною ділянкою) здійснюється нарахування амортизації протягом строку
їх корисного використання, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при
визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс).
Метод амортизації НА обирається підприємством самостійно, виходячи з умов
отримання майбутніх економічних вигод. Розрахунок амортизації при застосуванні
відповідних методів здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
7 “Основні засоби” [1].
Відповідно до Податкового кодексу України [8] і П(С)БО 7 “Основні засоби” [9]
підприємства можуть нараховувати амортизацію на необоротні активи за методом
зменшення залишкової вартості і методом прискореного зменшення залишкової вартості (або
метод 200% зменшення залишкової вартості).
У світовій практиці використовують різні методи зменшення залишкової вартості [10;
11; 12]. Вони формуються за допомогою прискорюючого коефіцієнта від 1 до 3. Можна
застосовувати в цих межах різні варіанти методів зменшення залишкової вартості: 104%,
127%, 134%, 148%, 152%, 218%, 244%, 298% і інші.
Існує два види методів зменшення залишкової вартості:
1) без використання прискорюючого коефіцієнту;
2) з використанням прискорюючого коефіцієнту.
До першого виду відноситься метод зменшення залишкової вартості, при якому для
визначення суми амортизації застосовують формулу з розрахунку кореня кількості років
амортизації необоротного активу. До другого виду відносяться методи зменшення
залишкової вартості, при яких розраховують суми амортизації з використанням
прискорюючого коефіцієнта від 1 до 3.
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Вид розрахунку суми амортизації методом зменшення залишкової вартості без
використання прискорюючого коефіцієнта відрізняється від розрахунку методами
зменшення залишкової вартості з використанням прискорюючого коефіцієнта.
За першим видом вся вартість необоротного активу повністю амортизується протягом
строку амортизації, а за другим видом в останньому році буде недоамортизована сума, яка
повністю списується у витрати.
Річна сума амортизації за методом зменшення залишкової вартості визначається як
добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату
початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Вона обчислюється як різниця
між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання
об’єкта від результату ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість.
Сума амортизації за методом зменшення залишкової вартості розраховується за
формулами:
РСА = Пзв х РНА,
де РСА – річна сума амортизації; Пзв – первісна (залишкова вартість); РНА – річна
норма амортизації.
РНА = (1 – n√ (ЛВ : ПВ) х 100%,
де n – кількість років корисного використання об’єкта.
Застосування методу зменшення залишкової вартості НА розглянуто на прикладі.
НА первісною вартістю 73000 грн і ліквідаційною вартістю – 2000 грн, мають строк
експлуатації – 23 роки.
Отже, вартість, що амортизується складає 71000 грн (73000 грн – 2000 грн = 71000
грн).
РНА = 1 – 23√ (2000 : 73000) х 100% = 14,48%.
Річна норма амортизації – 14,48%.
Використання методу зменшення залишкової вартості для амортизації НА показано в
табл. 1.
Таблиця 1
Розрахунок суми амортизації НА методом зменшення залишкової вартості
Рік
Первісна (залишкова)
Річна норма
Річна сума амортизації,
вартість, грн
амортизації, %
грн
1
73000
14,48
10570
2
62430
14,48
9040
3
53390
14,48
7730
4
45659
14,48
6611
5
39048
14,48
5654
6
33394
14,48
4835
7
28559
14,48
4135
8
24424
14,48
3537
9
20887
14,48
3024
10
17863
14,48
2587
11
15276
14,48
2212
12
13064
14,48
1892
13
11172
14,48
1618
14
9554
14,48
1383
15
8171
14,48
1183
16
6988
14,48
1012
17
5976
14,48
865
18
5111
14,48
740
19
4371
14,48
633
20
3738
14,48
541
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21
22
23
х

3197
2734
2338
Разом

14,48
14,48
14,48
х

463
396
339
71000

Як показують дані таблиці 1, при використанні методу зменшення залишкової
вартості вся сума вартості НА, що амортизується повністю розподіляється. Річна сума
амортизації поступово знижувалась з найбільшої в першому році (10570 грн), до найменшої
в останньому (339 грн).
Таким чином, метод зменшення залишкової вартості є прискореним дигресивним.
Висновки. НА можна амортизувати за допомогою методу зменшення залишкової
вартості.
Існує два види методів зменшення залишкової вартості:
1) визначення річної норми амортизації за формулою різниці між одиницею та
результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта від ділення
ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість;
2) визначення річної норми амортизації за допомогою прискорюючого коефіцієнта від
1 до 3.
Якщо метод зменшення залишкової вартості першого виду може бути тільки один, то
за другим видом методу зменшення залишкової вартості підприємство може розробити
понад 300 варіантів.
За першим видом методу зменшення залишкової вартості уся вартість НА повністю
розподіляється за період нарахування амортизації.
При використанні варіантів методу зменшення залишкової вартості другого виду в
останньому році завжди буде залишатися недоамортизована сума, яку потрібно списувати у
витрати.
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Вступление: Качество жизни (КЖ) человека зависит от КЖ окружающих его людей.
Инвалидности детей влияют на жизнь всех членов семьи и отражаются на многих аспектах
их качества жизни [4]. Люди, ухаживающие за детьми с церебральным параличом,
подвержены риску высокого уровня стресса и низкого качества жизни, что может пагубно
сказаться на них и их детях [8]. Дети с ограниченными возможностями о которых заботятся,
часто испытывают физические и психологические страдания, связанные с уходом за ними.
Исследования в таких областях, как социальное, психологическое и физическое
благополучие семей с детьми с ограниченными возможностями, а также их здоровье,
показывают различную степень зависимости от тяжести психоневрологического
расстройства, факторов пищевого статуса и проблем питания детей [3, 4]. В Болгарии
отсутствуют исследования ожидаемой продолжительности жизни родителей и опекунов
детей с ограниченными возможностями.
Цель исследования: Анализировать качество жизни родителей и тех, которые
ухаживают за детьми с нервно-психическими расстройствами (НПР).
Материал и методы исследования: Было проведено однолетнее исследование (2017
г.), в котором приняли участие 109 детей с психоневрологическими расстройствами, их
родители (n = 42) и люди, ухаживающие за детьми (n = 58). Исследуемые дети находятся в
возрасте от 0 до 17 лет, средний возраст 5,4 года (SD = 4,3), у них диагностированы
церебральный паралич, гидроцефалия, макроцефалия, микроцефалия, задержка умственного
развития, синдром Дауна, эпилепсия, аутизм, генерализованное нарушение развития. Дети
выросли в семье (42%) и несемейной среде (58%) в Варне и Русе. Утвержденный инструмент
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) WHOQOL-BREF-26 был включен для
оценки КЖ родителей и тех людей, ухаживающих за детьми с ограниченными
возможностями, включая 26 вопросов для самооценки («объективный» и исследовательский
«субъективный» опыт, события и поведения), относящиеся к последним двум неделям
жизни. Данные представлены в форме профиля, в котором отдельно оцениваются области «физическая», «психологическая», «отношения» и «окружающая среда» (отдельные области
имеют равный вес) и дается общая оценка КЖ. Ответы оцениваются по 5-балльной шкале
Ликерта. Максимальный балл суммарных оценок по областям составляет 100, при этом
оценки, близкие к 100, указывают на хорошее качество жизни [9]. Статистическая
значимость в статистических тестах была принята при p≤0,05. Данные были
проанализированы с помощью статистического пакета IBM SPSS v.23.
Результаты исследования: Результаты общей оценки качества жизни родителей
детей с НПР и лиц, ухаживающих за детьми с НПР в несемейной среде, полученные в нашем
исследовании, аналогичны. Общее среднее значение оценки ожидаемой продолжительности
жизни лиц, осуществляющих уход, составляет 80,17 (± 13,77), а для родителей детей с НПР
был получен немного более высокий балл - 83,00 (± 11,35).
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Изучение данных ответов на КЖ в области родителей и ухаживающих за детьми с
НПР также не выявило статистически значимых различий в данных оценках. Мы находим
самый низкий средний результат в области социальных отношений, затем следуют
психологическая и физическая сфера, а меньше всего страдает сфера окружающей среды.
Ответы, касающиеся личных и социальных отношений, а также психических переживаний и
самооценки, почти идентичны в обеих группах и составляют около 11 баллов (область
отношений) и 20 баллов (интеллектуальная область) соответственно. Существует небольшая
разница в оценке состояния здоровья, сна, отдыха и ощущения боли и усталости, так как
среднее значение по уходу за детьми с НПР составляет 22,9 балла, а у родителей - 24,1 балла.
Оценка качества жизни с точки зрения окружающей среды, финансов, доступа к
медицинским и социальным услугам, транспорту и отдыху имеет средний балл в диапазоне
25,4 (± 4,76) балла с заботой до 26,7 (± 5, 41) баллов для родителей.
Были обнаружены различия в минимальных значениях оценки общего качества жизни
двух обследованных групп, при этом было отмечено, что результат (30,00) для ухода за
детьми с НПР значительно ниже, чем у родителей детей с НПР (49,00). Статистические
данные оценки КЖ схожи по областям, в которых регистрируются более низкие значения
ухода за детьми с НПР в области взаимоотношений - 3,00, умственной - 6,00 и физической 11,00, по сравнению с показателями родителей для трех областей соответственно - 7.00,
12.00 и 15.00. Только для области окружающей среды наименьшее минимальное значение
было зарегистрировано для родителей детей с НПР - 5,00, а для опекунов детей с НПР- 10,00
(таблица 1).
Таблица 1
Общая оценка и оценки по областям ожидаемой продолжительности жизни родителей
и ухаживающих за детьми с НПР
КЖ - ухаживающие
КЖ – родители
КЖ
N Мин. Макс. Средне
Стнд. N Мин. Макс. Средне
Стнд.
ст.
ст. арифмет. откл.
ст.
ст.
арифмет. откл.
Общее КЖ 58 30.00 104.00 80.1724 13.77149 42 49.00 103.00 83.0000 11.35460
Область
58 11.00 30.00 22.9138 3.84929 42 15.00 31.00
24.0714 4.59264
тела
Психичес- 58 6.00 27.00 20.4138 4.30436 42 12.00 26.00
20.6667 3.37615
кая область
Область
58 3.00 14.00 11.2931 2.30186 42 7.00
15.00
11.0714 1.87919
Отношений
Среда
58 10.00 35.00 25.3793 4.76400 42 5.00
35.00
26.7143 5.41581
Обсуждение исследования: Результаты нашего исследования подтверждают
наблюдения других авторов, таких как Chalipat et al. [2], которые также сообщили, что
основной затронутой областью при измерении КЖ родителей детей с церебральным
параличом является социальное функционирование - самый низкий средний балл, за
которым следуют психологическая область и окружающюа среда, а наименее затронутой
областью является физическое функционирование. Для родителей детей с ограниченными
возможностями функциональная независимость их детей оказывается в значительной
степени связана с КЖ. Детям с тяжелыми формами инвалидности требуется больше
физических упражнений от родителей, которые могут испытывать больше стресса при уходе
за ними. Предыдущие исследования показали, что положительная оценка родителей снижает
осведомленность о стрессе [6, 7]. Y. Widyawati et al. установливают прямое влияние
положительного восприятия родительства на социальное и эмоциональное благополучие
[10]. Родители детей с ограниченными возможностями имеют более низкое общее КЖ, а
родители детей с тяжелыми формами инвалидности, по-видимому, имеют более низкое
ожидаемое КЖ, чем родители детей с легкими формами инвалидности. Физическое и
психическое благополучие родителей может напрямую влиять на их ребенка [5]. Наши
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данные устанавливают связь между типом психоневрологического расстройства и
ожидаемом КЖ родителей и ухаживающих за детьми, а возраст ребенка является
значительным демографическим фактором для детей, воспитываемых в интернатах, связывая
лучшее КЖ ухаживающих с увеличением возраста и выживаемостью детей, с НПР (р <0,05).
Выводы: Уход за детьми с ограниченными возможностями требует дополнительных
усилий со стороны родителей и ухаживающих за детьми, что также связано с повышенным
уровнем стресса. Необходимы как медицинские вмешательства для детей с НПР, так и
поддержка всей среды оказания помощи.
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ
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Білавич Б.Д.
магістрант
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Цифрова трансформація є необхідною для всіх компаній, від суб’єкта малого бізнесу
до великого підприємства. Це повідомлення звучить з кожної основної доповіді, панельної
дискусії, статті чи дослідження, пов’язаних із тим, як підприємства можуть залишатися
конкурентоспроможними та актуальними, оскільки світ стає все більш цифровим.
Пандемія COVID-19 принесла нові терміни для досягнення цілей цифрової
трансформації і змусила багато підприємств прискорити роботу з трансформації.
Цифрову трансформацію необхідно розуміти як безперервний процес підйому за
шкалою цифрової зрілості шляхом використання цифрових та інших технологій разом з
організаційними методами для створення цифрової культури. Ця зрілість дозволить компанії
надавати кращі послуги, отримати конкурентні переваги та ефективно реагувати на дії в
складному середовищі [1].
Окрім впровадження технологій, важливими факторами для успішної цифрової
трансформації є здатність компанії змінюватися та оперативна досконалість в інтеграції
зовнішніх цифрових послуг із внутрішньою ІТ-підтримкою.
Під час проходження цифрової трансформації важливим завданням є як збалансувати
чотири трансформаційні виміри:
- використання технологій;
- зміна створення вартості;
- структурні зміни;
- фінансові аспекти.
Рух до цифрової трансформації відбувається в трьох ключових областях: робота з
клієнтами, операційні процеси та бізнес-моделі компанії. Кожна з цих ключових областей
має три різні елементи, це дає загалом дев’ять елементів, які зазнають змін внаслідок
цифрової трансформації. А саме:
- перетворення досвіду клієнтів (розуміння клієнтів, збільшення вигоди від співпраці з
існуючими клієнтами, знаходження нових точок взаємодії з клієнтами);
- перетворення операційних процесів (автоматизація виробничих процесів, реалізація
потенціалу співробітника, управління продуктивністю);
- трансформація бізнес-моделей (точкове впровадження нових технологій, нові
цифрові бізнеси, глобальна цифровізація).
Варто зазначити, що сучасні організації знаходяться в різних місцях на шляху до
цифрової трансформації. Одним із найскладніших питань є те, як подолати початкові кроки
цього процесу від бачення до виконання. Автори [2] пропонують поетапну модель зрілості
можливостей цифрової трансформації, яка дає змогу підприємствам оцінити свої нинішні
цифрові можливості та розробити план удосконалень для переходу на більш високий рівень.
Цифрову трансформацію необхідно розпочати з аналізу ринку, щоб зрозуміти, як
цифрові можливості змінили поведінку клієнтів, а потім розробити стратегію щодо
реструктуризації існуючих продуктів і послуг, щоб відповідати новим моделям
використання. Стратегія цифрової трансформації окреслює план дій для досягнення
реструктуризації продуктів і послуг навколо цифрових можливостей.
Багато компаній помиляються, вважаючи, що впровадження цифрової
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трансформації – це рішення, яке починається і закінчується на рівні керівництва або ІТвідділу.
Успішна цифрова трансформація вимагає міцного фундаменту на основі створення
правильної культури в компанії. Сильне бачення, яке перетворене в чіткий набір цифрових
ініціатив, допомагає згуртувати усіх співробітників компанії навколо них.
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ВИХОВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ТА ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ
Циганчук Любов Олександрівна
Маріупольський професійний машинобудівний ліцей
викладач суспільних предметів, спеціаліст «вищої категорії», «старший викладач»
З давніх - давен на теренах України знаходили дім представники різних культур,
народів, етнічних груп. Тут жили давні племена, виникали та зникали держави, проходили
торговельні шляхи. Протягом багатьох сторіч територією нашої Батьківщини проходили
кордони між різними народами, культурами, мовами, релігіями. Сучасна територія нашої
держави формувалась під впливом різних держав та суспільно-політичних систем. Тому не
дивно, що в результаті історичного розвитку сучасне українське суспільство набуло ознак
багатокультурності.
Полікульурність, або ж культурний плюралізм, означає співіснування в межах
однієї країни багатьох культур, жодна з яких не є панівною.
Полікультурність є вищою формою національного прояву держави. Шляхом
запозичення, наслідування , культурного обміну й культурного синтезу відбувалася
інтеграція та взаємовплив різних культур, що зумовлює єдність суспільства. Тому для
збагачення культури держави необхідним є піднесення кожної окремої людини, національної
громади та нації в цілому.
У сучасному полікультурному суспільстві особливого значення набувають
загальнолюдські цінності. Вони регулюють поведінку людей, виступають важливими
критеріями та знаряддями пошуку взаєморозуміння та злагоди в суспільстві. Людське життя,
здоров`я, сім`я, кохання, спілкування - важливі для кожної людини, але забезпечити ці
цінності можливо для стабільності суспільства.
Умовами
цього є визнання культурних відмінностей прав і свобод людей,
ненасильство, толерантність.
Толерантність – протидія дискримінації та расизму є моральна якість, що виявляється
в повазі інтересів, почуттів, звичок інших людей. Вона передбачає налаштування на
розуміння та діалог з «іншими», визнання та повагу їхніх прав на відмінність. У
толерантному суспільстві неможливе цілковите домінування якоїсь однієї культури.
Толерантність має свої межі: неприпустимими є злочини, що призводять до
надзвичайних втрат та підривають моральні устої. Неприйнятними в демократичному
суспільстві є будь-які вияви насилля щодо жінок та дітей. В 1995 році ЮНЕСКО прийняла
документ «Декларація принципів толерантності»: «Толерантність - повага, прийняття та
поцінування розмаїття світових культур, форм самовираження й способів людського
єства…Толерантність є гармонія в різноманітності».
Толерантність – це прихильність, готовність до діалогу та співпраці. Для неї
вирішальними є розуміння поглядів, звичок, почуттів, відмінних від власних. Толерантність
є обов’язковим принципом будь-якого демократичного суспільства та соціальної держави,
адже це - взаємоповага через взаєморозуміння
Я сподіваюсь, ми всі любимо кіно. Я підібрала такі фільми іноземного виробництва,
після перегляду яких здобувачі освіти більш глибше стануть розуміти вище вказані поняття.
Доцільно буде обговорити їх в «дискусійних клубах». Це такі фільми: 1) «Вбити
пересмішника», 2) «Зелена книга», 3) «Форест Гамп», 4) «Зелена миля», 5) «Кролик
Джорджо», 6) «Таможня дає добро».
Після перегляду та обговорення цих фільмів, після аналізу діяльності головних героїв,
я впевнена, учні глибше зрозуміють зміст понять «толерантність» та «полікультурність»,
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більш уважно будуть ставитись до людей інших націй, конфесій, соціальних груп. Я
впевнена, стануть зовсім по іншому розуміти важливі життєві проблеми.
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КУЛЬТУРНІ ТА КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ:
НАУКА, ОСВІТА, ІНТЕРКУЛЬТУРАЛЬНІСТЬ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ,
ІСТОРИЧНИЙ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ДИСКУРСИ)
Ціватий Вячеслав Григорович
кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України,
член правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
tsivatyi@gmail.com, http://orcid.org/0000-0003-1505-7483
Культурні та креативні індустрії в умовах поліцентричного світоустрою ХХІ століття
особливо актуалізуються, зокрема – у контексті нового інструментарію культурної та
публічної дипломатії [6, с. 26-29]. Адже на сьогодні – культурні та креативні індустрії – в
умовах культури інформаційного суспільства, це один із нових інституціональних і політикодипломатичних підходів до розвитку творчих галузей культури: концепція терміна
«креативні індустрії», технології розвитку креативного (творчого) кластера і креативних
індустрій, кросскультуральності й інтеркультуральності в науково-освітніх практиках
сьогодення тощо.
Концепт «міжкультуральність» означає відносини обміну та рівноправного
спілкування між культурними групами, які різняться за критеріями, такими як етнічність,
релігія, мова чи національність, серед інших. У принципі, термін не визнає переваги однієї
культури над іншою, незалежно від відносин більшості та меншин. Інтеркультуральність та
кросскультуральність мають на меті побудувати більш демократичне суспільство,
переглядаючи, описуючи та оцінюючи однаково способи привласнення та переробки значень
між різними групами. Це стосується процесів взаємозв’язку і передачі знань, кодів,
закономірностей і цінностей між різними культурними групами, розуміння того, що існує
рівність між суб’єктами, незалежно від того, яке місце вони займають у системі. UNESCO
називає це поняття на своєму веб-сайті як «…побудова справедливих відносин між людьми,
громадами, країнами та культурами». Актуальність цього визначення виправдана в контексті
сучасних глобалізованих суспільств, які історично несуть вагу колонізуючої перспективи, в
якій більшість чи домінуючий сектор прагнув утвердитися як «вища модель культури».
Інтеркультуральність в освіті і науці – це новий тренд сьогодення. Термін
міжкультурність набирає місця у визначенні державної політики для побудови більш
справедливих соціальних відносин. У цьому сенсі існують різні ініціативи в галузі освіти,
науки, бізнесу – як фундаментальний засіб формування цінностей. Кросскультуральність,
інтеркультуральність і міжкультурна освіта стосується декількох стратегій, які необхідно
поєднувати.
В історичній ретроспективі про витоки поняття «культурні та креативні індустрії»
цілком маємо підстави говорити саме про добу раннього Нового (Модерного) часу (XVIXVIII ст.), зокрема – риси індустріального виробництва, такі, як серійність – простежуються
саме в цю історичну епоху. Наприклад, у XVII столітті, щоб задовольнити зростаючий попит
на картини, Петер Пауль Рубенс створив велику майстерню, де учні працювали за його
ескізами, а художник (П. Рубенс) у кінці додавав лише деякі авторські штрихи і вносив
авторський стиль.
Але інституціонально сформоване поняття «культурних і креативних індустрій»
належить до більш пізнього історичного періоду часу. Економіст і теоретик мистецтва П’єр
Луїджі Сакко пов’язує їх появу з індустріальною революцією на рубежі XIX і XX століть.
Технологічні інновації того періоду – радіо, запис звуку, фотографія, кіно, удосконалені
технології друку – розширили доступ до культури й вплинули на процеси творчості [3].
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До культурних і креативних індустрій у цілому відносяться театральні та образотворчі
види мистецтва, кінематограф, телебачення і радіо, музика, видавнича справа, комп’ютерні
ігри, нові медіа, архітектура, дизайн, мода і реклама, історико-культурний туризм тощо.
У історіографії ще не сформувалася остаточна точка зору на сутність термінів
«культурні індустрії» і «креативні індустрії». Одні автори вважають ці терміни практично
взаємозамінні, інші схиляються до думки, що все ж таки ці терміни мать диференційні
особливості: поняття «культурних індустрій» більше відноситься до культурної спадщини та
традиційних видів творчості, а під «креативними індустріями» розуміються прикладні творчі
практики, інновації та генерація прибутку і робочих місць за рахунок створення
інтелектуальної власності [1].
На сьогодні ми спостерігаємо перехід до нових/інноваційних форм культурних і
креативних індустрій. У них зникає чіткий розподіл на виробників і споживачів контенту.
Культурні та креативні галузі вважаються попередниками нових, динамічних форм
економічної діяльності. У міру переходу від індустріального суспільства до інтелектуального
(цифрового; інформаційного), творчий підхід до вирішення завдань стає важливим фактором
конкурентоспроможності.
Креативні індустрії – це один із нових підходів інноваційного розвитку культури
інформаційного суспільства. Він володіє великими можливостями і величезним потенціалом
для розвитку культурного кластера в сучасних умовах.
Креативні (творчі) індустрії – це тип соціально-культурних практик, домінуючою і
об’єднуючою ідеєю в яких виступають творчі й культурні компоненти. Виходячи зі
сформованих на сьогодні концепцій і підходів, до креативних індустрій відносять діяльність
в області виконавських і візуальних мистецтв; дизайну і ремесел (виробів ручної роботи);
кіно, телебачення і медіа, історико-культурного туризму тощо.
Креативні індустрії можна також визначити як галузь економіки, сфера бізнесу, що
об’єднує підприємців та підприємства, продукція яких несе в собі потенціал створення,
виробництва та експлуатації творчої інтелектуальної власності [2].
Розвиток креативних індустрії виступає як один із вагомих факторів соціальноекономічного розвитку постіндустріальної економіки та туристичних регіонів України [1; 5,
с. 175-185].
Творчими людьми сьогодні можна назвати не тільки артистів, письменників,
художників або представників творчих професій. Креативність і творчість зараз затребувані
в найрізноманітніших галузях життя – починаючи від промисловості, закінчуючи
управлінням і туризмом, бізнесом і арт-бізнесом, наукою та освітою… На даний момент у
бізнес-стратегіях беруть до уваги не тільки матеріальні, але й нематеріальні культурні активи
(матеріальна і нематеріальна культурна спадщина).
Історико-культурний туризм пов’язаний тісно і з діаспорою та діаспоральною
політикою, які створюють додаткові сприятливі умови для розвитку туризму. Інститут
діаспори є важливою складовою державної політики. Інституціональна історія діаспори
вивчає особливості виникнення, становлення і розвитку моделі інституту діаспори в її
історичній ретроспективі. Предметною сферою цього наукового напряму є різні системні
складові елементи діаспоральної моделі: нормативно-правова база, діаспоральна дипломатія,
культура і мистецтво діаспори, засоби масової інформації діаспори, політика лобізму тощо
[7].
Нематеріальна культурна спадщина України шанується в діаспорі і є об’єктом
історико-культурного туризму діаспорян до України. Також українська діаспора широко
популяризує матеріальну і нематеріальну культурну спадщину в країні свого проживання.
Особливою складовою українського напряму історико-культурного туризму є
гастрономічний напрям (популяризація українських страв – український борщ, українське
сало, галушки, голубці та ін.). Діаспоральна політика і гастрономічна дипломатія сприяють
розвиткові історико-культурного туризму як в регіонах України, так і за кордоном. Це
новаційний (інноваційний) напрям туристичної галузі.
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Креативний (творчий) капітал став важливою частиною фінансової складової бізнесу.
Креативний підхід дає плацдарм для знаходження унікальних рішень у стрімко мінливому
поліцентричному світі ХХІ століття. Головним уроком, який на рубежі століть показала
культура індустріальному виробництву – можна вважати саме урок творчості [2]. На даний
момент в Україні ще зарано говорити про креативні індустрії як про інституціонально
сформований сектор культури. Це пов’язано із рядом обмежень. Здебільшого ці обмеження
економічного характеру. До них відноситься недостатній розвиток багатьох інститутів
індустріального світу і сировинна спрямованість економіки [2; 3].
Розуміння креативної (творчої) індустрії більше як соціального явища, ніж
культурологічного, створює проблему її нерівномірного інституціонального розвитку. На
регіональному рівні творчі кластери можуть створювати конкурентоспроможність регіонів,
як зараз це відбувається в ряді європейських країн і точково в Україні – Київ, Харків, Львів,
Рівне, Запоріжжя, Дніпро, Чернівці, Одеса тощо. Український досвід упровадження й
розвитку креативних (творчих) індустрій не великий; він представлений в діяльності
окремих творчих і креативних компаній. Значного сприяння інституціональному розвиткові
культурних і креативних індустрій в Україні протягом 2018-2021 років Український
культурний фонд (УКФ) [4].
Але слід зауважити, що в Україні вже є досягнення у формуванні креативних
(творчих) індустрій у ряді регіонів (насамперед у Києві, і ряді найбільших регіональних
центрів – Харків, Одеса, Дніпро); так само креативний кластер активно розвивається у
Вінниці, Тернополі, Запоріжжі, Полтаві та Ужгороді. Робота креативних кластерів
найчастіше сконцентрована на створенні смислових творчих одиниць, які слугують для
створення туристичного бренду регіону [1; 2].
Таким чином, «поворот до культури» у нових умовах модернізації України, вимагає
інших культурологічних, інституціональних, туристичних і громадських систем відповідно
до вимог часу та їх адаптації в умовах поліцентричного світу ХХІ століття
(інтеркультуральність, інтернаціоналізація освіти, кросскультуральність, міжкультурна
комунікація тощо). Культурні та креативні індустрії – це новий інструментарій культурної,
гастрономічної та публічної дипломатії України в умовах культурного й туристичного
простору інформаційного суспільства ХХІ століття.
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Київський національний університет будівництва і архітектури
Щорічно в Україні загальний обсяг промислових відходів зростає на 175 млн. м3, що
значно більше річного обсягу утворених твердих побутових відходів 54 млн. м3 [1-16].
Відходи виробництва одне із основних джерел антропогенного забруднення навколишнього
середовища в глобальному масштабі. Вони виникають як невідворотний результат
споживчого відношення і неприйнятно низького коефіцієнта використання ресурсів. В
Україні у відходи потрапляють майже 80-85 % або 20-30 млрд. т. перероблюваної сировини
із щорічним її приростом в межах до 2 млрд. т. у гірничодобувній, металургійній, хімічній та
паливно-енергетичній галузях. З них понад 200 млн. т. складають токсичні відходи [17].
Промислові відходи можуть бути широко застосовуватись у будівництві для
одержання таких цінних матеріалів: як наповнювач [18, 19] та в’яжуче [20-23] для
виробництва бетонів, сухих будівельних сумішей та інших будівельних матеріалів [24], для
виробництва будівельних матеріалів із захисними властивостями від електромагнітних
випромінювань [25-28] та статичної електрики [29], для виготовлення анодних
заземлювачів [30]. Це пояснюється тим, що багато мінеральних та органічних відходів за
своїм хімічним складом і технічними властивостями близькі до природної сировини.
Авторами статті [18] запропоновано використання дефлокулюючих добавок для
вимивання кислот з фосфогіпсу, а отримані кислотні стоки використовувати для хімічної
активації зольної складової цементних композицій, що призводить до зростання міцності
силікатної матриці ніздрюватих бетонів та економії в'яжучого. Запропонований в роботі [19]
шламозолокарбонатний прес-бетон складається з відходів каменерізання карбонатних порід,
золи-виносу, червоного шламу з добавкою портландцементу.
В роботі [20] показано, що отримання фосфогіпсозолоцементних та металофосфатних
в'яжучих на основі відходів хімічної промисловості і металообробних виробництв
дозволяють вирішити актуальну для України проблему енерго- та ресурсозбереження
шляхом створення нових будівельних матеріалів поліфункціонального призначення. Для
підвищення міцності та інтенсифікації твердіння бетону в роботі [21] пропонується в склад
сумішей ввести природні мінеральні добавки Вінницького регіону. В результаті виконаних
досліджень, наведених статті [22], отримано металозолофосфатне в’яжуче на основі відходів
промисловості, а також встановлено, що через низький вміст кислот у відвальних
фосфогіпсах суміш компонентів комплексного в’яжучого доцільно попередньо
гомогенізувати у шаровому млині. В роботі [23] виявлено, що основним шляхом утилізації
червоного шламу при виробництві будівельних матеріалів є його використання у якості
модифікуючої добавки до золоцементного в’яжучого, а введення бокситового шламу істотно
впливає на зміну новоутворень золоцементого каменю.
В статті [24] показано техніко-економічну доцільність більш широкого використання
відходів ТЕС при виробництві цементу та інших будівельних матеріалів, а також виявлено,
що використання золи-виносу замість доменного шлаку або часткова його заміна
цементними підприємствами дуже доцільна і економічно вигідна.
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В роботі [25] виявлено, що застосування бетел-м комірчастої, варіотропної і щільної
структури дає можливість знизити рівень електромагнітних випромінювань і тим самим
знизити небезпеку випромінювань, а ніздрюваті електропровідні металонасичені бетони є
ефективним радіопоглинаючим матеріалом. В статті [26] встановлено, що змінюючи вид
електричного струму, його величину і тривалість протікання в електропровідних сумішах на
основі відходів промисловості можна керувати фізико-хімічними процесами під час
твердіння, а отже, і електричними характеристиками бетелу в потрібному напрямку. В
роботі [27] запропоновано ефективний спосіб виготовлення виробів із металонасичених
бетонів, який полягає у формуванні структури електропровідного бетону в процесі твердіння
під впливом електромагнітного поля. В результаті чого металеві частинки наближаються
одна до одної і утворюють замкнуті електропровідні ланцюжки, які забезпечують електрону
провідність матеріалу. В статті [28] обґрунтовано доцільність застосування
дрібнодисперсних порошків шламів сталі ШХ-15 для виготовлення спеціального захисного
покриття від електромагнітних випромінювань, а також наведені результати досліджень
радіозахисних властивостей металонасичених бетонів щільної та ніздрюватої структури.
Автором роботи [29] запропоновано використовувати для боротьби з зарядами
статичної електрики покриття із електропровідного бетону, технологія виготовлення якого
досить проста і не потребує дорогих матеріалів і спеціального устаткування. Встановлено,
що для одержання антистатичного покриття, що відповідає вимогам електропровідності,
фізико-механічним вимогам, необхідно виготовляти покриття на крупному наповнювачі.
В статті [30] стверджуються, що бетел-м може використовуватись для виготовлення
електропровідних елементів (анодних заземлювачів) систем антикорозійного катодного
захисту підземних інженерних мереж, а формування електропровідних виробів з
комплексним застосуванням силових і електромагнітного впливів забезпечує покращення
фізико-механічних і електрофізичних властивостей елементів анодних заземлювачів.
Отже, використання промислових відходів як сировини при виготовленні будівельних
матеріалів може бути використане для зниження темпів вичерпання природних ресурсів.
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НАХОЖДЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ФУНКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ
ФОРМ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Шарифли Муталим Рамис оглу
доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет
В данной статье автор предлагает правило для более лёгкого и быстрого нахождения
пределов, содержащих логарифмические функции, с использованием эквивалентных форм
этих функций.
Рассмотрим логарифмическое следствие второго замечательного предела:
𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑙𝑜𝑔𝑎 (1 + 𝑥)
1
=
,
𝑥
𝑙𝑛 𝑎

а также его частный натуральный вариант:
𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑙𝑛(1 + 𝑥)
= 1.
𝑥

Известно, что предел отношения функций равен отношению пределов этих функций:
𝑙𝑖𝑚 (𝑙𝑜𝑔𝑎 (1+𝑥))

𝑥→0

𝑙𝑖𝑚 𝑥

𝑥

𝑥→0

1

= 𝑙𝑛 𝑎 => 𝑙𝑖𝑚 (𝑙𝑜𝑔𝑎 (1 + 𝑥)) =
𝑥→0

1
𝑙𝑛 𝑎

ˑ 𝑙𝑖𝑚 𝑥 => 𝑙𝑖𝑚 (𝑙𝑜𝑔𝑎 (1 + 𝑥)) =
𝑥→0

𝑥→0

𝑙𝑖𝑚 (𝑙𝑛 𝑎) ,
𝑥→0

так как постоянный коэффициент предела можно внести под знак этого предела.
Тогда имеем:
𝑥
𝑙𝑜𝑔𝑎 (1 + 𝑥) ~ ln 𝑎
(при x→0).
Пусть теперь 1+x = y => x = y-1. Если x→0, то y→1. В этом случае
𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑦 ~
Итак, окончательно имеем:

𝑦−1
𝑙𝑛 𝑎

𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥 ~

(при y→1).
𝑥−1
𝑙𝑛 𝑎

, то есть
𝑥−1

в бесконечно малой окрестности точки х=1 функции 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥 и y = 𝑙𝑛 𝑎
эквивалентны, то есть в окрестности указанной точки эти функции ведут себя одинаково.
Это значит, что если при вычислении предела функции 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥 её аргумент стремится к
𝑥−1
единице, то саму функцию 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥 можно просто заменить на линейное выражение 𝑙𝑛 𝑎 , где
х – аргумент логарифмической функции. Аналогично можно получить, в частности, и
другое эквивалентное соотношение, положив а=е:
ln 𝑥 ~ 𝑥 − 1 .
Применим теперь полученное правило к конкретному примеру:
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Пример. Найдите предел:
𝑥

lim 𝑥 ∙ ln 𝑥+2 .

𝑥→∞

Решение. Это – неопределённость типа ∞ ∙ 0. Аргумент логарифмической функции, то
есть
𝑥

выражение 𝑥+2 , стремится к единице, поэтому можно применить соответствующую
эквивалентную форму:
𝑥

lim 𝑥 ∙ ( 𝑥+2 − 1) = lim (𝑥 ∙

𝑥→∞

𝑥→∞

𝑥−𝑥−2
𝑥+2

) = lim (𝑥 ∙
𝑥→∞

−2
𝑥+2

) = lim

−2𝑥

𝑥→∞ 𝑥+2

= -2.

Замечание. Конечно же, этот предел можно было вычислить и непосредственным
применением логарифмического следствия второго замечательного предела, и заменой
переменной, и по правилу Лопиталя. Но применением эквивалентной формы такой предел
вычисляется намного быстрее и легче.

163

Physical and mathematical sciences
БОЛЬШОЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
ПРАВИЛЬНОЙ УСЕЧЁННОЙ ПИРАМИДЫ
Шарифли Муталим Рамис оглу
доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет
При решении правильной усечённой пирамиды с использованием бокового ребра
автор данной статьи считает, что нет необходимости чертить всю усечённую пирамиду, и
вместо этого предлагает рассмотреть так называемый большой характеристический
треугольник, который содержит в себе все необходимые параметры, полностью
характеризующие данную пирамиду
Напомним, что правильная усечённая пирамида - это такая пирамида, в которой:
1) основаниями являются подобные правильные многоугольники;
2) высота, проведённая из геометрического центра верхнего основания усечённой
пирамиды на нижнее основание, падает в геометрический центр нижнего основания,
являющийся одновременно и центром окружности, описанной около основания, и центром
окружности, вписанной в основание. Тем самым все боковые рёбра будут равными и
одновременно одинаково наклонёнными к нижнему основанию правильной пирамиды.
Однако равные и одновременно одинаково наклонённые к большему основанию пирамиды
боковые рёбра могут также быть и у усечённых пирамид с неправильными основаниями,
около которых можно описать окружности.
Упомянутый большой характеристический треугольник является характеристическим
же треугольником прямоугольной трапеции, чья наклонная боковая сторона есть боковое
ребро пирамиды, вертикальная боковая сторона - это высота самой пирамиды, которая по
определению падает в геометрический центр основания пирамиды, являющегося
правильным многоугольником. Известно, что центр правильного многоугольника и есть
центр описанной около этого многоугольника окружности, поэтому основаниями
прямоугольной трапеции являются радиусы описанных около оснований окружностей.

Итак, большой характеристический треугольник правильной усечённой пирамиды
имеет следующий вид:
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, где
O – точка, в которую опускается высота, проведённая из вершины A2 меньшего
основания на большее основание;
O1 - центр окружности, описанной около большего основания пирамиды;
O2 - центр окружности, описанной около меньшего основания пирамиды;
A2 - одна из вершин меньшего основания пирамиды;
A1 – соответствующая вершина большего основания пирамиды;
l - боковое ребро пирамиды;
H - высота пирамиды;
R1 - радиус окружности, описанной около большего основания пирамиды;
R2 - радиус окружности, описанной около меньшего основания пирамиды;
𝛼 - угол наклона бокового ребра к большему основанию пирамиды.
В частности, большой характеристический треугольник правильной усечённой
четырёхугольной пирамиды - это характеристический треугольник равнобокой трапеции,
являющейся диагональным сечением этой пирамиды.

Таким образом, решив только большой характеристический треугольник, можно тем
самым решить задачу на правильную усечённую пирамиду с участием бокового ребра.
Примечание. Большой характеристический треугольник можно применять не только к
правильной усечённой пирамиде, но и к неправильной усечённой пирамиде с равными
боковыми рёбрами и одновременно с одинаково наклонёнными боковыми рёбрами. Тогда в
основаниях такой пирамиды могут лежать неправильные многоугольники, около которых
можно описать окружности. В частности, основаниями такой неправильной усечённой
четырёхугольной пирамиды могут быть только либо прямоугольники, либо равнобокие
трапеции.
Наконец рассмотрим пример на решение правильной усечённой пирамиды с
применением большого характеристического треугольника при участии бокового ребра
рассматриваемой пирамиды.
Пример. В правильной четырёхугольной усечённой пирамиде стороны оснований
равны 4√2 и √2 , а боковое ребро 5. Найдите высоту пирамиды.
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Решение. Основаниями данной пирамиды являются подобные квадраты. Радиусы
описанных около этих квадратов окружностей в √2 раз меньше соответствующих сторон и
поэтому эти радиусы соответственно равны 4 и 1. Тогда R1-R2=4-1=3. Применим большой
характеристический треугольник правильной усечённой пирамиды:

По теореме Пифагора имеем: H = √52 − 32 = 4.
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