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Introduction 

Dyslipidemia, characterized by abnormal levels of lipids in the blood, has a great influence 

on the development of atherosclerotic processes.  Atherosclerosis is a vascular disease with no 

associated clinical symptoms and which can subsequently result in ischemic processes1,2. The 

presence of atherosclerosis can be explained by changes in the levels of total cholesterol (TC), high-

density lipoprotein cholesterol (HDL), low-intensity lipoprotein cholesterol (LDL), triglycerides 

(TG) and blood glucose. The concentration of low-intensity lipoproteins in blood vessels can be 

developed through inadequate nutrition3,4. 

Methodology 

The variables obtained through the application of the questionnaire, the assessment of blood 

pressure and the anthropometric data of each individual, were coded using the Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). After collecting data and coding the variables, a quantitative and 

qualitative descriptive analysis was carried out in order to test the hypotheses between the variables 

under study. The normal distribution of the sample was tested using the Kolmogorov Smirnov test, 

verifying the abnormal distribution of the sample.  

The classification of TC, HDL, LDL and TG levels was performed based on the guidelines 

of the American Academy of Pediatrics.  

The collection and analytical treatment of the data for the accomplishment of this study 

required the submission and authorization request to the Ethics Committee of the Polytechnic 

Institute Castelo Branco, followed by the authorization of the direction of the grouping of schools in 

the city of Gouveia. During the conduct of this research and considering its typology in human 

beings, the entire research team respected and ensured that all the principles mentioned in the 

Helsinki declaration were fulfilled. All participants and their parents had the opportunity to clarify 

any question associated with the development of the research. Throughout the process, the data 

collected was coded in order to protect the identity of individuals. 

Results  

This study consists of 327 individuals (133 males and 194 females) aged between 9 and 19 

years.  

According to the values obtained in the evaluation of the lipid profile, it was concluded that 

95.3% of the students had acceptable levels of total cholesterol, 2.8% of the students had borderline 

levels of total cholesterol and 1.9% had high levels of TC. It was observed that 35.8% of the 

students had acceptable levels of HDL cholesterol, 20.9% of the students had borderline levels of 

HDL cholesterol and 43.4% had low levels of HDL cholesterol. This relationship between HDL 

cholesterol and sex is statistically significant (p=0.002). It was observed that 98.7% of the students 

had acceptable levels of LDL cholesterol, 0.3% of the students had borderline LDL cholesterol 

levels and 0.9% had high levels of LDL cholesterol. The only students who have high levels of 

LDL cholesterol are those who do not exercise outside of physical education classes taught at 

school, who eat more meat than fish or eat in equal amounts, and who have high blood pressure. 

(33.3%) and grade 1 hypertension (66.7%).  
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Regarding triglycerides, it was concluded that 19% of students had acceptable levels of 

triglycerides, 27.2% of students had borderline levels of triglycerides and 53.8% had high levels.  

The sample of this study consists of 327 individuals (133 males and 194 females) aged 

between 9 and 19 years.  

According to the values obtained in the evaluation of the lipid profile, it was concluded that 

95.3% of the students had acceptable levels of total cholesterol, 2.8% of the students had borderline 

levels of total cholesterol and 1.9% had high levels of TC. It was observed that 35.8% of the 

students had acceptable levels of HDL cholesterol, 20.9% of the students had borderline levels of 

HDL cholesterol and 43.4% had low levels of HDL cholesterol. This relationship between HDL 

cholesterol and sex is statistically significant (p=0.002). It was observed that 98.7% of the students 

had acceptable levels of LDL cholesterol, 0.3% of the students had borderline LDL cholesterol 

levels and 0.9% had high levels of LDL cholesterol. The only students who have high levels of 

LDL cholesterol are those who do not exercise outside of physical education classes taught at 

school, who eat more meat than fish or eat in equal amounts, and who have high blood pressure. 

(33.3%) and grade 1 hypertension (66.7%).  

Discussion 

In several studies, high prevalence of cerebrovascular risk factors were observed, such as the 

abnormality in the values of the lipid profile of each individual. A study carried out in Brazil, with a 

sample of adolescents, showed that a large number of individuals had high levels of total cholesterol 

(61%), LDL (43.5%) and triglycerides (22%) and reduced levels of HDL (16.4%), contrary to what 

happens in our study in which a reduced percentage of individuals with high levels of total 

cholesterol (4.7%) and a higher percentage of individuals with reduced levels of HDL were 

observed (43.4%)3. 

A study carried out by Arnaiz et.al confirms the relationship between blood pressure values 

and HDL levels with the thickness of the carotid intima. These results are supported by another 

study carried out by Reuter et.al, which concluded that blood pressure values are closely related to 

HDL levels, as was also confirmed in this study5. 

Conclusion 

It was concluded that the role of some risk factors such as sedentary lifestyle and eating 

habits are very relevant in the increase in blood pressure levels and changes in the lipid profile in 

young individuals. In this study, it was possible to observe a high prevalence of alterations in the 

lipid profile in the population in question, making it increasingly necessary and urgent to carry out 

screenings and investigations that early identify these cases as well as the factors that generate 

atherosclerosis. Thus, it is extremely important to encourage young people to have a healthier 

lifestyle, better eating habits and physical exercise outside the school, enabling the prevention of 

future complications.  
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Abstract. When we mention "Increased self-esteem.", we perceive the increase in self-

esteem we have for ourselves. This appreciation that we have depends heavily on the external 

environmental factors with which we are surrounded, it also depends on our desires, our emotional 

and mental state. Creating a stable, healthy, and positive self-esteem and regaining self-confidence 

affects countless areas of life, producing improvements in relationships with others, in our fears, 

and even in our successes. 

Both types of methods were used in this study. One of them is a quantitative method which 

through the data collected from the prepared questionnaires shows that the increase of self-esteem 

in a certain individual in most cases depends on their emotional and mental state. The qualitative 

method shows the factors that influence the decrease or increase of self-esteem. It is a general 

method which is not expressed in quantitative percentages simply those factors are set a priori based 

on the knowledge and literature found in various texts. 

In its first part self-esteem as a concept and the methods or ways we bring to increase self-

esteem in ourselves. What Is Self-Esteem? In psychology, the term self-esteem is used to describe a 

person's overall sense of self-worth or personal value. In other words, how much you appreciate and 

like yourself. It involves a variety of beliefs about yourself, such as the appraisal of your own 

appearance, beliefs, emotions, and behaviors. We all know that self-esteem (sometimes referred to 

as self-worth or self-respect) can be an important part of success. Too little self-esteem can leave 

people feeling defeated or depressed. It can also lead people to make bad choices, fall into 

destructive relationships, or fail to live up to their full potential. A grandiose sense of self-

importance, on the other hand, can be off-putting to others and can even damage personal 

relationships. It can also be a sign of narcissistic personality disorder, a mental health disorder 

characterized by an excessive need for admiration and lack of empathy toward other people. Self-

esteem levels at the extreme high and low ends of the spectrum can be harmful, so ideally, it's best 

to strike a balance somewhere in the middle. A realistic yet positive view of yourself is generally 

considered the ideal. 

Through technological means has brought all students and teachers to a common table all in 

front of the computer to exchange knowledge. The technology in the present days has a positive as 

well as a negative impact. Through numerous social networks, we receive various information as 

well as we get criticized as an individual in the comments or in the photos that we publish, which 

directly affect our self-esteem. It often happens to us in a vulgar way and because of the criticism 

we can get in a photo on instagram from our friends we get in a bad mood for the rest of our day. 

In this study I have trated some of the ways we can increase self-esteem in ourselves. I am 

listing them below: 

a. Stop blaming yourself. 

b. Think positively. 

c. Keep your mind close to reality. 

d. Do not compare with the results of friends. 

e. Accept and forgive. 

f. I make positive criticisms towards myself. 

g. Treat yourself with love and care. 

h. Learn to love yourself for the good and the bad you have. 
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i. Think about the good things that happened to you during the day before you went to 

sleep 

j. Listen to light music and avoid using the phone for 1 hour before bed. 

This paper examines the advantages and disadvantages of online learning, also shows some 

ways that guide the student how to increase concentration during online learning  In this study I 

have mentioned some of the ways students can increase concentration during an hour of online 

learning by showing and listing some easy and quick ways which have been experimentally proven 

to increase students' self-esteem during a lesson. This study also provides a solution through the 

ways that have been presented to parents, so they together with their children can overcome the 

challenge of online learning. You can do that by following the steps below: 

a. Make your child's learning a part of your daily routine. 

b. Ask teachers about your child's progress by requesting an online meeting with all 

parents. 

c.  If you discover your child is unable to understand the lessons while learning online, 

seek for professional help by choosing another teacher who can help him/her overcome the 

difficulties. 

d. Organize a personalized curriculum for your son or daughter. 

e. Help your child set up daily study schedules. 

f. Support your child. 

g. Do not distract the child while learning online. 

h. Do not force your child to learn a subject that he or she no longer desires. 

In conclusion, this study recommends all individuals that in order to have positive results 

throughout your life you should have a high self-esteem and avoid all those factors that affect your 

life negatively. Avoid associating with toxic people, try not to compare your success and 

achievements with anyone, avoid blaming yourself for every failure you take in life, always start the 

day with optimism by always keep your goals a priority, this way you will always stay motivated 

and successfully face every challenge of life. This conclusion emerges as a result of Maslow theory. 

Maslow's pyramid, or hierarchy of human needs, is a psychological theory proposed by Abraham 

Maslow in his 1943 work A Theory of Human Motivation (in English, A Theory of Human 

Motivation), which he later expanded.  He obtained an important notoriety, not only in the field of 

psychology but in the business field of marketing or advertising. Maslow formulates in his theory a 

hierarchy of human needs and defends that as the most basic needs are satisfied (part  bottom of the 

pyramid), humans develop higher needs and desires (top of the pyramid) 

Keywords: self-esteem, recovery of values, concentration during online learning, high 

vigilance, physical and moral support, challenges of online learning. 

 

1. Introduction 

The purpose of the present study was to connect personal values to self-esteem in the study 

population included 70,900 students, teachers and parents, of whom 40,500 students were 20,000 

teachers and 10,200 parents. Students are 9-18 years old, belong to different schools and 

gymnasiums in Barcelona, Spain. In this study only 87.7% of students are female and 12.3% male. 

Self-enhancement values (power, achievement) and openness to change values (self-direction, 

stimulation) were positively, and self-transcendence values (universalism, benevolence) and 

conservation values (tradition) were negatively related to self-esteem. These direct relations 

between values and self-esteem were only partly consistent with predictions derived from Maslow's 

theory of growth and deficiency needs. In samples of pre-professionals, self-esteem was correlated 

with congruence between personal values and the prevailing values environment. On the group-

level, endorsement of achievement and universalism values was more strongly and positively 

related to self-esteem in samples where these values were considered more important. In contrast, 

endorsement of self-direction and hedonism values was more strongly and positively related to self-

esteem in samples where these values were considered less important. These group-level results are 
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interpreted as suggesting that attainment of culturally significant goals may raise self-esteem, but 

that high self-esteem may be required for the pursuit of less socially desirable goals.  

2. Literature review 

This study is based on 4 questionnaires and 1 hypothesis raised where: 

Questionnaire number 1 addresses 2 topics: a) How high is your self-esteem and b) What are 

the factors that affect the increase of self-esteem? 

Questionnaire number 2 addresses 2 topics: a) What are the factors that reduce self-esteem? 

b) What are the ways you follow to increase self-esteem? 

Questionnaire number 3 addresses 3 other topics: a) How to increase concentration during 

online learning? b) What are the advantages and disadvantages of online learning. c) How 

concentration increases during online learning. 

Questionnaire number 4 addresses 2 topics addressed to parents: a) What are the obstacles 

you have as a parent during this period that your child does not go to school physically but learns 

online. b) What are the ways you have chosen to face this challenge. 

The hypothesis raised is: Are you pro or against online learning? 

3. Methodology 

All this study is based on a personal research where the questionnaires were designed based 

on an in-depth literature of psychological books which i have mentioned in the references of this 

study and psycho-mental analysis of men. The questionnaires were designed by me based on 

Maslow theory. 

4. The Spanish context – data 

This study was made during the period February 2020-May 2020 where information was 

collected through 4 different questionnaires and 1 hypothesis. The basis of this study were students, 

high schoolers and parents. The data of this study were processed through Excel program by means 

of different graphs which reflect numerical data and different quantitative interpreters. 

5. Conclusions and recommendations 

At the end of this study any reader who will have the opportunity to read it will understand 

that a simple and comprehensive language has been used for all age groups. The study is build on a 

detailed scientific research that is based on questionnaires that give qualitative and quantitative 

conclusions and interpretations. The main purpose of this study is to acquaint the reader with the 

term self-esteem, the factors that influence the decrease and increase of self-esteem, also to 

recommend some simple ways how we can increase self-esteem, such as meditation, reading 

psycho-analytical books, talking and telling your problems in front of a friend or boosting self-

esteem by increasing hours of physical activity. This study also recommends some tips and ways for 

parents to overcome the challenges of online learning by supporting their child, for example: 

creating appropriate spaces for online learning, reducing the constant pressure for their child to 

study on a subject without their desire and their own will, to seek professional help from other 

teachers when their child is not clear with the online explanation, to avoid conflicts and debates at 

home during the child's studying hours because he loses concentration. In conclusion, this paper 

addresses the ways in which young people in Spain today cope with online learning, showing the 

plethora of obstacles and methods of overcoming these obstacles without lowering self-esteem. This 

study is worth reading by all as it is a good guide to follow based on numerous statistics and data 

obtained from of 4 questionnaires where each of them addresses 2 or 3 different topics, gives-a 

complete and real overview and real for all those people looking for solutions to their problems with 

self-esteem and online learning. 
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Abstract: Given the large number of refugees following the conflict in Ukraine, European 

education systems have been faced with a new challenge, the integration of students into their own 

education systems. These challenges are based on a similarly limited experience and require urgent 

measures to ensure a favorable climate for young refugees. The present study presents concrete 

ways of integration and insertion as well as mechanisms necessary to compensate for the traumas 

imposed by the refuge. The study is based on an in-depth system analysis and highlights the 

concrete measures taken in the case of one of the main refugee destinations in Ukraine. With these 

good practices we can see how Europe is prepared to deal with crisis situations but also the 

flexibility of an education system. 
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The development of online social networks and the globalization of the world community 

are actively used in the military field not only to carry out management processes, but also to 

conduct virtual combat operations that provide real military confrontation. 

Technologies 2.0 are an integral part of the information and psychological format of the so-

called hybrid war, and their importance grows with each subsequent international military conflict 

in arithmetic progression. This issue was especially acute in the context of Russia's military 

aggression against Ukraine. 

The main typical examples of information wars of this period can be considered digital 

virtual conflicts and real information psychological operations. They accompany military conflicts, 

political and economic processes. 

Content production is becoming the most important function of society, providing the 

necessary materials for economic processes, art, military affairs, public administration, science, 

religion and more. Almost everyone involved in social processes is involved in the creation, 

accumulation, and dissemination of information. 

Transformation of technologies, specifics of social, economic and political conditions for the 

development of the modern world community affect the nature and features of modern wars. 

Today, the world's leading countries are allocating significant budgets for defense, which 

allow them to keep millions of armies, to have the most modern weapons, including those that 

belong to the category of weapons of mass destruction. In these circumstances, a conflict between 

two or more such countries, linked to other similar countries by various agreements and alliances, 

could automatically turn into a global war and possibly even the use of nuclear weapons. 

Consecutive, typical constituent stages of hybrid warfare were identified [1]: 

• innovative aggression (cyber war, economic pressure, information and psychological 

attacks, etc.); 

• use of irregular armed groups or private armies (insurgent, guerrilla movement, terrorism); 

• official hostilities or demonstration of force (identified 

uniform, weapons, official recognition of participation in the conflict). 

The first stage of a hybrid war begins with innovative aggressions, which are usually covert. 

Analyzing the course of many hybrid conflicts, it is indeed sometimes quite difficult to detect and 

even more so to identify a covert economic attack that can be disguised as competition and 

leadership struggles between countries and multinational corporations, in individual sectors or 

sectors of the economy. Similarly, it is not always possible to trace an act of aggression in 

promoting the national culture of one country on the territory of another. A similar situation occurs 

in the promotion of the media, which are fighting for target audiences and areas of influence that 

may extend to neighboring countries and even some continents. 

Even if it is possible to track these trends, it is extremely difficult to substantiate and prove 

the accusations and force the opponent to stop aggressive actions. This involves international 

arbitration institutions, which have been sentenced for years and have vague decisions. In addition, 

the decision-making process of such structures is quite long, while hybrid attacks are carried out 

quickly. 
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The stage of innovation aggression can sometimes be stretched for years and decades. A 

classic example of this is Russia's aggression against Ukraine. Typical features were gas and trade 

wars, attempts to seize strategic enterprises, expand the influence of their own media, political 

pressure to protect the rights of the Russian-speaking population, and promote elements of Russian 

culture (cinema, literature, art, etc.). 

This stage that specific mass psychological attitudes are established, which are then used to 

weaken the side against which the aggression is being carried out in the moments of transition of 

the conflict to the open phase. 

The second stage of the hybrid war acquires the character of a certain openness, from which 

it is already clear who is the initiator of the aggression, but it is quite difficult to provide evidence in 

this case, because the attacking side does not reveal its cards. 

At this stage, the main means of hybrid aggression are: 

• creating an atmosphere of spirituality, escalating conflict situations, destroying the 

authority of state power; 

• destabilization of the political situation (conflicts, repressions, terror); 

• blocking the information activities of central government and local self-government; 

• undermining the authority and discrediting public authorities at all levels; 

• provoking social, political, national, religious 

clashes - up to the outbreak of civil war; 

• initiating mass protests and riots in the streets, pogroms of official institutions and public 

structures. 

In fact, all the above means were tested by the Russian side during the capture of Crimea, 

the outbreak of war in Donbass and the destabilization of the situation in central Ukraine from late 

2013 to the present. 

A characteristic feature of the second stage is the use of irregular armed groups or private 

armies operating under the guise of guerrilla groups, insurgent groups or terrorist organizations. 

In most cases, in the second stage, the aggressor state can express itself through: 

• official political support for separatist movements at the level 

public statements or by defending the interests of insurgents in 

international institutions; 

• providing material and technical assistance in the form of equipment, weapons, food, funds 

and other resources. 

At this stage, the aggressor state in the fight against the enemy relies not only on individual 

insiders and certain groups of influence in the middle of the country against which it is carrying out 

aggression, but also begins to use its own camouflaged troops or attract private armies. 

In the third stage of the hybrid war, the struggle actually takes an open form and may turn 

into a formal armed conflict. 

This is done either in the format of open intervention or under the guise of introducing 

peacekeeping forces. In both cases, the main official reason is to try to stop internal national 

conflicts or to stop illegal actions of official authorities that contradict modern norms and principles 

of human rights protection established and enshrined in international law, agreements and 

declarations of the UN, UNICEF, the Council of Europe, etc. 

It should be noted that private military companies (PMC), which are complex for official 

control, are commercial enterprises that offer services related to the protection and security of 

certain objects or persons. Quite often they are take an active part in military conflicts, as well as 

collect intelligence, provide strategic planning, logistics and advisory services [2]. PMCs are ideal 

for use in so-called humanitarian interventions, which is a typical feature of hybrid warfare [. Such 

interventions are defined as coercive actions of a special form, which are used by the international 

community or individual states [3]. 

The information component of hybrid warfare, at all its stages, has security functions. In the 

first stage, it creates the conditions for a conflict situation, in the second - provides an excuse for 
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indirect intervention of the aggressor state in the internal affairs of the attacked country, in the third 

- creates an appropriate media background to legitimize the aggressor's actions. 

In this case, the target groups for information attacks are [4]: 

• civilians in the conflict zone; 

• the civilian population of the attacked country as a whole; 

• the civilian population of the aggressor's country; 

• representatives of the world community. 

To put it simply, hybrid warfare entails an interplay or fusion of conventional as well as 

unconventional instruments of power and tools of subversion. These instruments or tools are 

blended in a synchronised manner to exploit the vulnerabilities of an antagonist and achieve 

synergistic effects. The main purpose of such actions is to impose on the attacked party visions and 

psychological attitudes that will help the aggressor in implementing his plans. [4]. 

In the format of the above, the task of establishing control over the information space of the 

country against which aggression is carried out, as well as those countries that may in some way 

affect the course of the conflict, is of particular importance. 

The activities of various public structures are used as an aid - charitable foundations, think 

tanks, cultural societies, etc. 

Thus, in the context of the latter, web 2.0 technologies are of particular importance, which 

give the attacking party - the aggressor country, unlimited opportunities to influence the population 

of the country against which the aggression is carried out. At the same time, these opportunities 

have a wide range - from the impact on the mass audience to the implementation of information 

contact at the individual level, i.e. address. 
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The urate transporters ABCG2, GLUT9 and URAT1 are responsible for the transport of uric 

acid, thanks to which they have a beneficial effect on ensuring homeostasis of the body [Reginato et 

al., 2012]. The ABCG2 protein is encoded by the ABCG2 gene, which is expressed in the 

membrane of proximal collecting duct cells. This protein is associated with the occurrence of gout 

[So et al., 2010]. The URAT1 protein is located in the membrane of the proximal tubule and 

encoded by the SLC22A12 gene [Hurba et al., 2014]. GLUT9 is a protein encoded by the SLC2A9 

gene and is responsible for urate reuptake [Pavelcova et al., 2020]. As this protein is a high capacity 

urate transporter [Wright et al., 2010], a single nucleotide mutation in the SLC2A9 gene may 

contribute to the development of hyperuricosuria [Pavelcova et al., 2020]. A mutation in the 

SLC2A9 gene causing hyperuricosuria has been identified in humans and several breeds of domestic 

dog [Safra et al., 2005]. Hyperuricosuria is a condition that increases the chance of urolithiasis, e.g. 

in humans and the domestic dog. In the course of this disease, there is an excessive excretion of uric 

acid with the urine, which may result in the formation of kidney stones [Karmi et al., 2010]. Uric 

acid is the main product of purine metabolism, e.g. in humans, apes and Dalmatian dogs. The 

remaining mammals excrete allantoin in their urine. During evolution in primates, the action of uric 

acid oxidase (UOX), which catalyzes the oxidation of uric acid to allantoin, has been suppressed. In 

Dalmatian dogs, hyperuricosuria is caused by a factor different from that of primates. In dogs of this 

breed, uric acid circulates freely in the plasma as urate, a salt of uric acid, where it serves as a free 

radical scavenger [Bannasch et al., 2008]. Purine metabolism dysfunction in Dalmatian dogs is 

caused by a defective transport system in hepatocytes, which leads to a reduced conversion of uric 

acid to allantoin in the liver. In addition, anomalies in renal membrane transport have been 

identified in these dogs, resulting in a decrease in uric acid absorption in the renal tubules [Albasan 

et al., 2005]. Hyperuricosuria, caused by abnormal metabolic processes, has also been found in 

several other breeds of domestic dogs, such as the Russian Black Terrier and English Bulldog. 

These dogs' urine is supersaturated with uric acid, which is due to the same defect in the uric acid 

transporter in the liver and kidneys as in Dalmatian dogs. This disorder affects the ability to 

metabolize uric acid. In individuals with primary liver diseases such as hereditary portal vascular 

anomalies, there may be reduced conversion of uric acid to allantoin and ammonia to urea. This 

process can lead to the development of urolithiasis [Cosgrove et al., 2015[. In humans and most 

breeds of dogs, urine is transported in two directions via the nephron, thereby reabsorbing uric acid 

from the glomerular filtrate. This process protects against the formation of kidney stones. The 

exceptions are, among others, Dalmatian dogs in which portal absorption does not occur. As a 
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result, all representatives of this breed suffer from hyperuricosuria [Bannasch et al., 2008]. The 

mutation that occurs in these individuals and contributes to the development of hyperuricosuria 

causes an inborn defect in purine metabolism. Its consequence is an increase in the amount of uric 

acid in the blood, which can cause urinary stones. The accumulation of minerals in the upper 

urinary tract, especially calcium oxalate, can lead to undesirable effects such as renal colic, 

obstruction and urinary tract infections. Hyperuricosuria is an autosomal recessive disease. Elevated 

plasma urate levels are associated with metabolic diseases such as hyperuricosuria. GLUT9 

(glucose transporter 9) is encoded by the SLC2A9 gene, which is expressed in the kidney and liver. 

The SLC2A9 542G> T mutation results in a change in the amino acid composition of the GLUT9 

protein.  

The aim of this study was to identify mutations in the SLC2A9 gene sequence responsible 

for the occurrence of hyperuricosuria in English Bulldog dogs.  

Material from three families of English Bulldog dogs was collected for the study. A total of 

17 samples were collected, the material was collected from dead and live puppies and their parents 

by veterinarians. DNA from the obtained samples was isolated by the column method using EURx 

kits appropriate for a given sample type: DNA from tongue tissue was isolated using the 

GeneMatrix Tissueu & Bacterial DNA Purification Kit (EURx), DNA from blood was isolated 

using the Quick Blood DNA Purification Kit, DNA from epithelial cells was isolated with Swab-

Extract DNA Purification Kit (EURx). 

Molecular methods were used to identify the mutation in SLC2A9 gene. After the PCR 

reaction was performed, the obtained PCR product was cut with the restriction enzyme HpyCH4V. 

In the conducted study, the results of the diagnostic test were established for all 17 English Bulldog 

dogs. All individuals turned out to be healthy, and did not have the guanine for thymine substitution 

mutation at nucleotide position 542 in the SLC2A9 gene sequence. The result of the diagnostic test 

was unequivocal for the examined individuals - English Bulldogs were healthy. 
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The Saarloos Wolfdog and the Czechoslovakian Wolfdog are Canis lupus familiaris breeds 

resulting from crossing a European wolf with a German Shepherd dog. They are characterized by 

many features of wolf ancestors. Pituitary dwarfism (nanosomia pituitaria) has been documented in 

both the Saarloos Wolfdog, the Czechoslovakian Wolfdog and the German Shepherd [Voorbij et al., 

2014]. This disease is inherited in an autosomal recessive manner and is associated with a seven-

nucleotide deletion in the fifth intron of the LHX3 gene [Voorbij et al., 2011]. The LHX3 (LIM 

Homeobox 3) is a gene encoding DNA-binding transcription factors belonging to the LIM 

homeodomain family of proteins [Hunter and Rhodes, 2005; Mullen et al., 2007], necessary for the 

proper differentiation of pituitary gland cells [Sheng et al., 1996]. Consequently, sick individuals 

suffer from a combined pituitary hormone deficiency [Nelson, 2003]. Treatment options for 

pituitary dwarfism are limited. However, affected individuals without appropriate treatment do not 

live longer than 3 to 5 years [Voorbij et al., 2009]. Mutation of the LHX3 gene results in the 

formation of a pocket, but it does not develop and differentiate further. This has a significant impact 

on the specification of the pituitary stem cell line, with the exception of corticotrophs. LHX3 is 

involved in the development of motor neurons, determining the emergence of ventral axons from 

the neural tube (Sharma et al., 1998). Using in vivo protein function and interaction tests, it was 

found that LHX3 protein binds to a cofactor to induce the differentiation of interneurons and motor 

neurons, which allows for a tight segregation of neuronal fate [Thaler et al., 2002]. Pituitary 

dwarfism is an autosomal recessive abnormality. The disease is characterized by abnormal 

development of pituitary gland resulting in deficiency of pituitary hormones. The main 

characteristics of pituitary dwarfism are significant growth retardation and retention of puppy coat 

with signs of alopecia. Pituitary dwarfism is a genetic disease that belongs to the most severe and 

acute forms of pituitary hormone deficiency. The disease is characterized by underdevelopment of 

the pituitary gland and a combined deficiency of pituitary gland hormones such as growth hormone 

(GH), thyroid stimulating hormone (TSH), prolactin (PRL), follicle stimulating hormone (FSH), 

and luteinizing hormone (LH). Various types of pituitary gland cells are responsible for the 

synthesis of these hormones, which are formed as a result of the differentiation of endocrine cells in 

the appropriate time order [Voorbij et al., 2011]. As a result of further experiments [Voorbji et al., 

2014], an analogous mechanism of the inheritance of pituitary dwarfism and its overlapping genetic 

basis in Saarloos Wolfdog and Czechoslovakian Wolfdog breeds was confirmed.  
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The aim of the study was to use molecular biology methods to design a test identifying the 

LHX3 gene mutation.  

In this research, the 29 hair roots samples of Saarloos Wolfdogs and 52 of Czechoslovakian 

Wolfdog (sent by breeders) were used. The obtained material was used for DNA isolation by 

GeneMatrix Tssueu & Bacterial DNA Purification Kit (EURx). The primers LHX3in5F and 

LHX3in5R according to Voorbij et al. [2011] were used in the PCR reaction to amplify a fragment 

of the LHX3 gene.  

The study showed that pituitary dwarfism in the studied dogs is associated with the deletion 

of seven nucleotides GCGCCCC in the fifth intron of the LHX3 gene as a consequence of defective 

splicing. In total, the following were identified: two carriers in Saarloos Wolfdog and two in 

Czechoslovakian Wolfdog with mutated sequence of the tested gene.  

By testing animals for the mutation, it is possible to implement a proper breeding policy, 

which will allow to completely eliminate the disease. 
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“It is necessary that we educate adults who do not obey like children to authority and 

whose life paths are so individual that there is not enough competent counselor capable to show 

them the only right way. Therefore, we must make the human soul speak for itself so that he 

learns from it how things really are.” (C. G. Jung) 

 

Abstract. The present research presents a model for vocational training of adults through 

the application of interactive methods, in which learners are the main driver for managing their own 

development. The teacher is the moderator of the educational process. He encourages and supports 

their motivation, gives freedom of planning, actions and decisions, provokes activity and activates 

the mechanisms for solving the set tasks. He observes the deadlines and their proper 

implementation. 

 Independent work and good organization of students are essential. Systematic preparation, 

curiosity, searching for new information and its assimilation is their main commitment to 

successfully create and implement their future projects in the learning process, but also later in the 

field of their professional realization. 

Through the use of interactive methods, the learning reality is enriched and developed. The 

participants in the trainings communicate, plan, create, discuss, change, diversify the educational 

and social environment. They study, design, create, actively prepare for their future. 

In order to make the analysis more detailed, data from an empirical study is presented, 

which examines the opinion of students and their teachers about the achievements of the interactive 

learning situations in which they are active creators. Satisfaction with the achieved successes in the 

work is established and both positive emotions and good academic achievements during the training 

period are reported. 

Keywords: adults; professional education; interactive methods; learning situations. 

 

Introduction  
Vocational education of adults is an organized, purposeful process that supports learning to 

acquire not only knowledge and skills, but also values, social beliefs and habits. It affects not only 

professionals but also the general public. The opportunities for raising the level of education and 

qualification of the population are expanding. The demand for qualification trainings and courses is 

growing. Regardless of the professional field, highly qualified staff is valued and preferred over 

those who do not rely on their development and personal growth. 

The European concept of "lifelong learning" emphasizes the meaning of education. It is 

accessible to everyone. It is aimed not only at the acquisition of knowledge and skills, but also at 

building responsibility, at the cultural development of both the individual and society as a whole. It 

is a moral, cultural, political and civic value that leads to personal and social prosperity. 

Methodology 

The article aims to present an interactive model for conducting trainings for adults, aimed at 

promoting positive interaction and their active participation in the educational process. In order to 

achieve the outlined goal, it is necessary to perform the following tasks: 1. To study and use as 

basic statements research and opinions of scientists in connection with the topic; 2. to draw a model 

and 3. to indicate its advantages for the work and development of the trainees, established in the 
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course of empirical research. The methods used to conduct the study are: synthesis of information 

from the scientific literature in connection with adult education, survey, observation, interactive 

methods, experience in adult education, summarizing the discovered facts and results. The object of 

research is the effectiveness of interactive methods applied in practice, and the subject - the 

personal and professional development of students through the lens of their impressions and views, 

as well as through the eyes of teachers. The contingent of the research is a total of 151 persons, of 

which: 116 are trainees and 35 are trainers. 

Results 

As a result of the conducted scientific screening, it can be concluded that there is no 

unanimous opinion of scientists on the nature and content of adult education, which gives more 

opportunities for its implementation. Adults have experience and knowledge gained over time. 

Therefore, their educational process is calmer, more conscious, more free, they are the engine 

driving their own development. It usually relies on their strengths and qualities: activity, creative 

attitudes, creativity and constructiveness in learning new information, acquiring professional skills 

and applying them in practice. Independent activities are encouraged and teamwork skills are 

formed. 

According to E. Lindemann, the educational process can be seen as: "a territory of unlimited 

opportunities for learning and development in everyday life, based on learning situations, reflecting 

real human needs" [5; p.72]. In his words: "Adult education presumes that the creative spark may be 

kept alive throughout life, and moreover, that it may be rekindled in those adults who are willing to 

devote a portion of their energies to the process of becoming intelligent [4; p 89]." He is convinced 

that "if life is learning and learning is life, then creativity is a possibility in all spheres of activity to 

wish significance is attached [4; p 89]." 

For Lindemann, learning is a democratic rather than a strictly formalized process. It is 

inspired by ideas that relate to the meaning of life. The most significant resource in adult learning 

are the participants themselves and their experience [5; p.73]. He believes that education is life, not 

preparation for it. It is a synthesis of personal growth and social participation, for which the key tool 

is the method, not the content, because it seeks to preserve uniqueness, not to unify individual and 

group uniqueness [5; p. 74]. 

According to P. Freire, education is subject to the principles of dialogue. The author 

emphasizes that it is the dialogue that is important, not the strictly regulated content. He views 

education as a collaborative work based on respect and does not accept its unilateral influence [5; p. 

74-75]. S. Bulanov and R. Peycheva connect the learning of adults with the adaptation and 

application of their own models in the process of perception of the new experience [5; p. 93]. "The 

interest is focused on real life and situations that arise in it, at the expense of educational content in 

the classical form" [2; p. 104]. 

During the educational process, adults are expected to be motivated, focused, interested and 

to model their own development. They know what they want and how to achieve it. The interactive 

methods that teachers use in their work contribute to the active participation of learners, who are not 

only passive observers of learning activities. 

The application of these methods is perceived as opportunities for interaction between the 

trainer and the trainee, as well as between the learners themselves or in a broader sense - between 

the members of a working group. The interactivity, the sense of community and the commitment of 

the teacher influence and are interconnected [3; p. 212], mutually dependent. 

Interactive learning offers more opportunities for interaction between the participants in the 

working group. In “The Great Didactic” J. A. Comenius also defines the purpose of this type of 

training as a means of "researching and discovering a method in which students learn less and learn 

more; to have less wasted work and more free time, joy and reasonable success"[1; p.243]. 

An interactive learning system is one that is used to characterize multiple learning situations 

in which different types of knowledge and information are exchanged between partners. The 

application of interactive methods helps to overcome barriers to communication, stimulates 

thinking, generating and exchanging ideas. Each participant in the educational process makes his 
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own contribution to the development of educational activities. Interaction helps to clarify views, for 

tolerance in communication. It presupposes the ability and opportunity to listen, accept, discuss an 

opinion or attitude other than one's own. 

Working in a group gives adults the chance to get to know each other, to communicate, to 

exchange ideas and experiences. Often people make friends and help each other in learning and in 

life. Positive emotions are created. It is good from the very beginning when forming the group to 

establish rules of work that will regulate the relationship and ensure discipline during the training. 

After that, it is necessary to conduct trainings for breaking the ice, related to communication, 

interaction and teamwork. They are a prerequisite for creating a suitable climate in the work 

environment. 

The preparation of a list of rules is done with the participation of the whole group of 

students. They propose, discuss and accept or do not accept a certain rule. Only the norms approved 

by the majority are noted and placed at a visible place. They remain until the end of the training 

period. Sometimes the list is supplemented. Sanctions are also added for those who are distracted or 

irresponsible. There are cases where incentives are included. Usually, a large proportion of people 

(around 85%) oppose the rules with the belief that they are "big, mature people" and can control 

themselves. At a later stage, when they get to know each other and start to communicate and 

interact more actively, they themselves look for trust in the legislation adopted by and for the group. 

For 100% of the surveyed teachers, the rules are a prerequisite for work discipline and are the 

foundation of the organizational culture. This opinion is shared by only 66% of the surveyed 

students. 18% of them do not accept this result, and 16% do not express an opinion on the issue. 

In the preliminary stage of the work it is necessary to formulate the expectations of the 

students in connection with the learning activity. Often these expectations are directed at the 

teachers or other members of the group and at various external factors. Sometimes they are 

unrealistic. It is good to specify that everyone should demand of themselves in order to get good 

results at the end of the training. It is important that the goals are in line with people's capabilities 

and reality. In many cases, satisfied expectations and achieved goals are reported. This is shared by 

86% of trainers and 82% of trainees. The others cannot judge the outcome because the goals and 

expectations have changed during the training period. 

The trainings help to break the ice, for a more casual acquaintance (everyone tells something 

important about themselves, their interests, preferences, dreams), to facilitate communication. As a 

result of conversations and surveys with students, it became clear that initially there is anxiety, 

which is overcome quickly, from the beginning (according to 78%), participants easily navigate the 

situation (69%). Some learners (72%) said they found it easier to get to know each other in play 

learning situations, while others (33%) who have already completed their studies say they remain 

friends for life. According to them, this facilitates finding a job, as well as successful professional 

realization. It happens that they start working in the same place and partner as colleagues, as they 

learned during the trainings. 

The role of the teacher is key. It is good for him to give up his position as a controller and 

expert. It is necessary to organize the activities, to monitor the duration and progress of work in the 

group. It should moderate debates and discussions, support and encourage participants to present 

their views, considerations and to accept opinions different from their own. It is important to be able 

to implement action-oriented learning - through experimentation, through discovery and through 

experience. It is not just about acquiring the knowledge and skills needed to practice a profession. 

Moderation is a specific toolset for the successful and optimum results-focused directing of 

group work and communication processes in the group and team. It mobilizes the potential and self-

organization of a group, it uses group dynamics and unites around common goals. Through it, the 

participants are purposefully and actively involved in the process of forming an opinion, solving 

problems and making decisions. 

Competences for action are defined as the ability to independently plan, conduct and control 

work activities. Therefore, focusing on independent work is an important task in adult education. It 
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develops mainly through independent training necessary for the implementation of the task. The 

model of complex learning is the basis of this competence. 

It is developed by going through separate stages related to the implementation of certain 

activities. Initially, the participants strive to search for and find the necessary information on a set 

task. By learning it, they acquire new knowledge and on this basis develop an action plan. They can 

receive guidance from the trainer but not ready-made suggestions and paradigms. Before deciding 

to implement the plan, the learner consults with the teacher to make sure that he has gathered the 

information needed to solve the task and to determine whether the work plan is feasible. Only then 

is its implementation started. The results are discussed in the group. The trainer is an observer. 

Initially, students control and evaluate their own work, as well as the work of others. They identify 

mistakes and omissions. They are looking for possible reasons for them. They consider their 

weaknesses that need to be worked on, as well as the strengths that they need to continue to 

develop. An evaluation follows, in which the results are discussed with the teacher. Errors are 

analyzed and conclusions are drawn. The aim is to improve the activity of the learners and to 

overcome mistakes already made. 

In this way, the learners (according to 94% of the surveyed trainers and 89% of the trainees) 

learn to discover and point out the problems, the reasons for the occurrence of some unforeseen 

situation. They inform themselves, plan the necessary activities and make decisions, instead of 

receiving ready-made knowledge and ready answers, without having to think and act. Realistic self-

esteem is formed. 

Some interactive methods that are usually used in the work to activate the participants are: 

brainstorming, mind-mapping, brainwriting, visualization. Suitable ideas for active learning and 

creative interaction are: "buzzing" groups in which students gather in small groups/teams of 3-5 

people and discuss, solve cases or answer questions. They develop topics, reports, projects, explore 

situations, discuss various tasks, share, discuss, participate in role-playing games, trainings, skills 

training. Trainers use a variety of strategies to support group discussions and test students' 

understanding of new knowledge and skills learned. It is appropriate to use humor, to summarize 

ideas, to discover new opportunities. 

According to the survey respondents (79% teachers and 87% students), through interactive 

learning, freedom of learning, of professional expression and active participation of students, the 

work is more interesting, they have visibility on the development and innovations in the profession. 

They become more interested and more observant. The motivation is greater and they want to 

diversify the activities, to submit proposals and prepare innovative projects, to take on more and 

more interesting challenges. All this predisposes them to creativity in a natural, casual way. 

However, there are teachers (21%) who say that a significant proportion of learners cannot 

work independently and find it difficult to navigate through the piles of information, they are also 

unable to select appropriate facts and knowledge. The help of the group or a specific member is 

usually used. In most cases, trainers are committed to helping and guiding the work process of 

learners who are experiencing difficulties. According to the survey data, they are only 13%, but 

according to the staff of educational institutions, they are much more. 

It is necessary for the participants to be able to keep their attention on the set tasks; to have 

will, to be purposeful; to understand, consider, implement their ideas, to complete the work started. 

It is important to be flexible in the implementation of their plans and projects, to pursue their goals. 

Also: to have the courage to take responsibility, to have skills for self-observation, self-motivation, 

self-control. If they do not have one of these qualities, it develops during the learning process. They 

need to develop a realistic concept and assessment of their own skills and needs. Learning provides 

opportunities and prospects for successful professional realization. 

Discussion 

The described model is not universal. The use of interactive methods in adult vocational 

education requires serious training of all participants. Organizing and conducting it takes time. It is 

important to summarize and draw conclusions after each completed task. Participants have the 
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opportunity to share their feelings, difficulties, to ask questions, to have support from and to rely on 

the teacher's assistance. 

The model is suitable for both training and diagnostics of the group and the various activities 

and relationships between its members, for evaluation. The trainer needs to be motivated, dedicated 

and focused in his work. This can contribute to the introduction of innovations, improving the work 

of the group, gaining new knowledge and experience. 

The question on teachers' education and development can be discussed. They should also 

constantly expand the boundaries of their knowledge and creative ideas. Inexhaustible energy is 

required to create successful learners and good future professionals.  

There is a also a discussion about the regular education of workers, while employers are not 

informing themselves and do not renew their knowledge. It is really important for graduates of 

vocational education to be happy with and motivated to find a suitable workplace where to put their 

skills into practice. Failure discourages them. Therefore, it is important that future employers have 

the ability to assess and be able to discover the potential of their subordinates, use it and create 

conditions in the work environment for the realization of acquired resources during training. 

Conclusion 

Support from trainers, moderation remains a necessity for all who want to increase their 

competencies. Through the knowledge management system, each learner has the opportunity to 

seek and share innovative solutions and achievements with others, to exchange their ideas, theses. 

This helps to find the necessary information faster and acquire new knowledge and skills.  

The use of interactive methods in the vocational education of adults is a prerequisite not 

only for easier and more successful learning through action, but it also allows for the application of 

what is learned in a real environment. At the same time, opportunities for interaction and self-

affirmation are provided. All this contributes to the personal and professional development and to 

the successful labor and social realization of the people. 
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Abstract. As we know, thermodynamic temperature measurements are one of the most 

important parts of measurement theory. We can even say that temperature measurements are the 

most common type of measurement in our daily lives. Thermocouple temperature measurements 

differ from other temperature measuring devices in terms of accuracy and uniqueness. For this 

reason, the mathematical modeling of errors in temperature measurements by thermocouples is an 

important research work. During the research work, mathematical modeling of errors in temperature 

measurements performed by thermocouples in the measurement process was performed and the 

results were applied in production conditions. 

Keywords: metrological support, temperature measurements, mathematical modeling, 

thermocouple 

 

Before beginning to describe the relevant control equations during the research, it is 

necessary to determine which of the statistical mechanics or continuous mechanics best 

characterizes the steam flow. Since the selected experiments were performed at moderately low 

pressures (approximately 100 – 700 Pa), the assumption of continuous mechanics and 

thermodynamics may be violated. 

The degree of vapor attenuation is determined by the dimensionless Knudsen number (Kn), 

defined as the ratio of the molecular mean free path (λ) to the characteristic length scale (lc) of the 

system. According to the values of the Knudsen number, gas flow is classified into four different 

modes. The continuity assumption for Kn <10-2 (continuity mode) is valid, and the flow can be 

described using the Navier-Stokes equations with traditional sliding and isothermal boundary 

conditions. For 10-2 <Kn <10-1 (sliding flow mode), the dilution effects are significant and the 

sliding and isothermal conditions are no longer valid for the surface. In this mode, the application of 

the continuity hypothesis for the description of the gas flow can be extended, provided that the 

sliding speed and the temperature jump are applied to the surface. In intermediate Knudsen 

numbers, 10-1 <Kn <10 (transition mode), rare effects predominate, and continuous assumptions (ie, 

Navier-Stokes equations) do not apply. Molecular-molecular and molecular-wall interactions are 

important in this range. The Boltzmann equation must be used and solved either by the direct 

simulation Monte Carlo (DSMC) method or by the discrete speed method (DVM). Because these 

methods were expensive in the early stages of the transition regime, extended Navier-Stokes 

equations have also been used by many researchers. At Kn>10 (free molecular mode), 

intermolecular collisions are insignificant compared to surface-molecular collisions, and collisions 

that do not take into account molecular interactions in the gas stream are described by the 

Boltzmann equation. It should be noted that the flow of gas in any Kn can be expressed by solving 

the Boltzmann equation.  

In this study, the maximum Knudsen number based on the diameter of the vacuum chamber 

for experimental conditions is 8,6 × 10-4, which corresponds to the mode of continuity. However, 
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the main interest in this study is not the selection of a length scale corresponding to the diameter of 

the vacuum chamber for the flow near the thermocouple. To calculate the Knudsen number based 

on thermocouple measurements, we assume that the flow around the thermocouple is similar to the 

flow through a small sphere with diameter dp. Diyircəyin diametrini xarakterik uzunluq kimi 

götürməklə, Knudsen sayını hesablamaq mümkündür. 
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where γ is the ratio of the heat capacity of steam at constant pressure to the heat capacity of 

steam at constant volume, and Mp and Rep are Mach numbers and Reynolds numbers, which are 

defined as follows. 
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where U is the magnitude of the remote field velocity, R̅ is the individual gas constant (R̅ = 

461,5 J / (kg K) for water vapor, T is the temperature, ρ is the density and μ is the viscosity. 

The physical properties of the node are taken as the average of Al and Cr. 

Combining formulas 1-3 makes finding the Knudsen number easier. 
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The Knudsen numbers calculated based on the diameter of the roller for the selected 

experiments vary in the range of 0,4 <Kn <0,7 entering the early transition mode. The flow in this 

mode cannot be considered as an absolutely continuous or free molecular flow. As Kn increases 

from 0,1 to 10, the behavior of the vapor goes beyond the continuous flow and approaches the free 

molecular flow. Since the calculated values are very close to the lower limit of the transition mode 

(Kn = 0,1), it was observed that the degree of vapor dilution is still small. For this reason, control 

equations (called the Navier-Stokes-Fourier equations) are used here for the sliding flow regime 

(the relationship between the sliding speed and the temperature continuity at the solid-vapor 

boundaries). 

The Navier-Stokes-Fourier equations are used to describe the flow area and temperature 

distribution in liquids. The maximum Mach number in the liquid phase, calculated using the 

estimated velocity max in the liquid at the small flow inlet, is M ≈ 10-6. Therefore, the fluid flow is 

considered to be incompressible and has an equation of continuity. 

 

 �̅�uL = 0 (5) 

 

where u is the velocity vector and the L symbol above indicates the fluid. Although the 

maximum Mach number in the steam flow (using 2) is small (M ≈ 2 × 10–3), the steam flow may 

not be compressed because the change in density in the steam is 49 % under certain experimental 

conditions. Thus, the equation of continuity in steam receiving a compressive flow at steady state is 

expressed as follows: 

 

 V̅(VuV) = 0 (6) 
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where the line mark on V indicates steam. Based on the above arguments, we can write the 

equations of impulse transmission in liquid and vapor as follows: 

 

 L(uL · V̅)uL = V̅ · [−PI + μL(V̅uL + (V̅uL)tr)] + Lg (7) 

 

 
V(uV · V̅)uV = V̅ · [−PI + μV(V̅uV + (V̅uV)tr) −

2

3
μV(V̅ · uV)I] + Vg 

(8) 

 

where P is the pressure, I is the identity matrix, and g is the acceleration of release. 

Equations 7 and 8 mentioned above were obtained for laminar flow of viscous fluid. To test the 

validity of the laminar hypothesis, the Navier-Stokes equations used the ratio of inertial conditions 

to viscous conditions to calculate the local Reynolds number (Re) in each computational element, 

everywhere in the liquid and vapor.  

 

Conclusion: 

The study found that Re is always less than 0,018 in liquid and less than 0,023 in vapor. 

Therefore, viscous conditions predominate in the flows of both phases, and the hypothesis of 

laminar flow is valid here. It should be noted that the number Re can also be calculated using the 

diameter of the thermocouple junction as a characteristic length. Based on this hypothesis, the 

maximum values of Re were also calculated and found to be 7 × 10-3 in liquid and 5 × 10-3 in vapor, 

which confirms that the flow in liquids is laminar. 
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Turbidity resistance is one of the main indicators that determines the safety of wine within 

the expiration date, so it is important to be able to properly assess it and own various methods for 

determining it. Evaluation of turbidity resistance is carried out using tests that provoke and 

stimulate the occurrence of turbidity and / or sediment. For example, to assess biochemical 

opacities, oxidase cass propensity tests are performed. If the nature of turbidity is physicochemical, 

then the tendency to colloidal, metallic and crystalline opacities is determined [1].  

One of the main tests is to determine the tendency to irreversible colloidal opacities, which 

are typical for white table and champagne wine materials, as well as wines. Irreversible colloidal 

opacities are due to the presence in the wine material of a complex of biopolymers consisting of 

proteins, phenolic substances, polysaccharides and iron ions. The method for determining 

irreversible colloidal opacities is based on external influences of a chemical and physical nature, 

accelerating the processes of coagulation and sedimentation of protein substances and their 

complexes. Determination of the turbidity resistance is carried out at the stage of blending wine 

materials, and the end result is the choice of a scheme for processing wine material [2]. 

Thus, the purpose of this work was to determine the opacity resistance of grape wines and 

wine materials by a quantitative method. 

Materials and research methods. The object of the study were three samples of the blend, 

consisting of different wine materials (table 1). Tests to assess the turbidity resistance were carried 

out in the physical and chemical laboratory of JSC «Minsk Sparkling Wines Plant». Before 

conducting laboratory tests to determine the tendency to colloidal opacities, a trial processing of 

wine materials was carried out in the production workshop of the plant, which included the addition 

of gluing agents in a certain ratio, namely: bentonite and fish glue. After processing, laboratory tests 

were carried out to establish the optimal ratio of bentonite and fish glue, ensuring the absence of 

turbidity throughout the entire shelf life. 

Table 1 - Characteristics of the objects of study 

Sample No. Composition of wine material 

1 Raw Pinot, Raw Riesling, Natural White Processed Sauvignon, Natural 

White Processed Chardonnay, Raw Bianca  

2 Raw Pinot, Natural White Processed Chardonnay, Raw Chardonnay, Raw 

Bianca 

3 Raw Pinot, Raw Chardonnay, Raw Bianca  

 

The ratios of bentonite and fish glue used in the experiment to select their optimal ratio 

based on the results of determining the turbidity resistance are presented in Table 2. 

Table 2 – Concentrations of using agents 

Substance Concentration, g/dm3 

Bentonite 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 

Fish glue 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 

 

Preparation for testing of wine material treated in different proportions with bentonite and 

fish glue (table 2) consisted of the following: filtration; adding a saturated (25%) alcohol solution of 

tannin; heating in a boiling bath and cooling. At the same time, the control sample was only filtered. 
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The test consisted of comparing the transparency of experimental and control samples by visual and 

quantitative methods. 

To determine the turbidity resistance by a visual method, the transparency of all 

experimental and control tubes was evaluated, choosing the most transparent sample of wine 

material. The ratio of gluing agents, which is contained in the selected test tube, was considered 

optimal to ensure the turbidity resistance of the blend. The test was carried out by specialists from 

the production laboratory of the plant, who have the status of selected testers according to ISO 

8586:2012 [3].  

To quantify the turbidity resistance, a turbidity meter was used, which makes it possible to 

obtain numerical values of the turbidity index. The principle of operation of the device is based on 

the determination of the opacities value using the primary signal of the nephelometric detector (90°) 

and the signal of the transmitted scattered light detector. Turbidity measurement was carried out in 

all test samples. The control sample was an experimental tube, selected according to the results of 

visual evaluation as the most transparent. The obtained numerical values of the turbidity of the test 

samples were compared with the values of the opacity of the control sample, i.e. turbidity resistant 

wine material. 

Results and discussion. The results of testing the objects of study by the visual method are 

shown in Table 3 and indicate that in order to ensure the turbidity resistance of the blend samples 

we studied, 2 or 4 parts of bentonite must be used for 1 part of fish glue. 

Table 3 – The results of choosing the optimal ratio of gluing agents to ensure the turbidity 

resistance of the objects study 

Sample No. 1 2 3 

Selected concentrations of gluing agents 

(bentonite: fish glue), g/dm3 

0,4:0,1 0,2:0,1 0,4:0,1 

 

The results of measuring the turbidity indicators of the experimental and control samples 

indicated the following. The turbidity values of the three control (turbidity resistant) wine materials 

were equal to: 1.2 FTU (sample No. 1); 1.6 FTU (sample No. 2); 1.8 FTU (sample No. 3). Based on 

these data, in comparison with the turbidity values of other experimental tubes, we concluded that 

the maximum value of the turbidity index cannot be more than 1.8 FTU for turbidity resistant wine 

materials. 

Thus, the results obtained allow us to conclude that to determine the turbidity resistance of 

wine materials, it is possible to use an instrumental method for determining turbidity using a 

turbidity meter, provided that there is a sample of wine (wine material) with the proven turbidity 

resistance as a standard.  
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The Karabakh region is an area with an older history, unlike not only Azerbaijan, but also 

many regions of the world. Namely, the Karabakh region is rich in its history, material and cultural 

monuments, rich literature, art and music culture. The national leader knew the history, culture and 

art of Karabakh perfectly and sang it with great enthusiasm everywhere. On the recommendation of 

the national leader, a documentary film was made about the Azykh cave in the Khojavend region, 

one of the oldest human settlements in the world, and this film was shown at the Days of 

Azerbaijani Culture in various countries around the world. In the rapidly developing city of Shusha, 

187 historical monuments of national importance were registered and all of them were overhauled. 

The participation of students of the history faculty of the Azerbaijan State University in 

archeological expeditions in the Azykh cave, the close contact of young people from other regions 

of the country with the local population, their communication strengthened their ties to Nagorno-

Karabakh. 

The beautiful nature, climate and richness of natural resources of Karabakh also had a great 

influence on the artistic thinking and creativity of Karabakh. One of the most important places in 

the rich source of creativity of the people of Karabakh is occupied by folk arts associated with his 

life and daily life. Naturally, the everyday life, aesthetic taste, in short, the national image and 

identity of the Karabakh people would be especially vivid in this type of art. It is no coincidence 

that in the richest museums of the world you can find many beautiful examples of Azerbaijani folk 

art in the example of Karabakh folk art. Looking at the rich museum collections of Victoria and 

Albert in London, the Louvre in Paris, the Metropolitan of Washington, Vienna, Rome, Berlin, 

Istanbul, Tehran, Cairo, you can see the works of art created by the skilled hands of Karabakh 

masters. 

There is a great and rich history of Karabakh folk art, which was created due to the work of 

Karabakh people and is widely used in the life and life of the region. The utensils, weapons and 

ornaments found in Karabakh are not only a historical fact, but also a valuable source of 

information about the mastery of the artist who created it. Among the metal artifacts are those that 

we can get acquainted with the customs, religious beliefs, and even clothing of the people of that 

time. The historical, ethnographic and artistic features of Karabakh folk art are reflected in clothes. 

This feature manifests itself both in clothing of a certain shape and its decorations, as well as in 

artistic embroidery, weaving and knitting. 

The discovery of a large number of ancient material culture samples through archeological 

excavations allowed to study the history of material and spiritual culture of Karabakh. It is no 

coincidence that this region, which belongs to the people of Azerbaijan with an ancient and rich 

history, has been accepted with interest by a number of scholars around the world, as well as 

adventurers who want to fake the history of this great land. Every archeological material found in 
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Karabakh, in other words, all the large and small objects that are an example of material culture - 

construction materials, household items, tableware, ornaments, each in terms of its own production, 

as well as , is an embodiment of the characteristics, level and development of the ancient culture, 

which has a place in the life of the Karabakh people in terms of carving patterns. Various paintings 

on household appliances and jewelry made of copper, bronze and gold prove the existence of fine 

arts in Karabakh in ancient times. Carpets woven at different times in the Karabakh carpet-weaving 

school of Azerbaijan still fascinate people with their beauty. Many of them are preserved in world-

famous museums. 

The Karabakh region, which has a rich cultural heritage, is also known as a land of music 

and mugam. Karabakh music has centuries-old traditions, enriching the treasury of Azerbaijani 

musical culture with its unique pearls. Mughams, folk songs, dances and ashugs have a special 

place in the music of Karabakh. It is no coincidence that the cornerstone of Karabakh national 

music, its foundation is mughams. Literary works created by Karabakh literary figures have a 

special place in the treasury of Azerbaijani culture. Carpets woven at different times in the 

Karabakh carpet-weaving school still fascinate people with their beauty. Many of them are 

preserved in world-famous museums. The roots of theatrical art in Karabakh are connected with the 

activities, life, festivities and wedding traditions of the people, as well as their worldview. Elements 

of performances in ceremonies, rituals and games played an important role in the establishment of 

an independent folk theater. The Karabakh People's Theater had a realistic character and was 

connected with the working class. The repertoire of the People's Theater consisted of small 

performances with a certain ethical content. People's theater played an important role in the 

formation of the Karabakh professional theater. Due to this, starting from the 19th century, a 

professional theater was established first in Shusha and then in Agdam and operated very 

effectively. 

The rich iron ore deposits of Karabakh have played an important role in the formation of the 

art of blacksmithing on the basis of local raw materials since ancient times. Pottery is one of the 

oldest fields of handicraft production in Karabakh and has remained important to this day. Experts 

attribute the emergence of this field of art to the Neolithic period. Karabakh cuisine is a major part 

of Azerbaijani cuisine, with distinctive dishes such as Karabakh cake and Barda bread. 

The results of archeological excavations in the area have shown that the ancient people who 

lived in Karabakh have created numerous cultural works throughout history, and one of them is 

architecture. The traditions of Karabakh fine arts, which have their roots in ancient times, have 

accumulated the artistic experience of several generations. There are rock paintings in Kalbajar, 

Aghdam, Lachin regions, richly decorated labor tools and household items, carpet weaving, jewelry, 

etc., which are unique in their beauty and color. includes. It is also impossible not to remember the 

architectural monuments - mosques, mausoleums, palaces, churches, temples and tile patterns, 

which are distinguished by their elegance and elegance. All this has created a unique "gene pool" of 

the artistic culture of the Azerbaijani people, formed its rich heritage. This heritage has been 

enriched by new trends since the middle of the 19th century. Talented brush masters Mir Movsum 

Navvab, poet and artist Khurshudbanu Natavan and many others were the main representatives of 

this period. Due to its richness and uniqueness, Karabakh culture has been and will be a leading and 

integral part of Azerbaijani culture. 

Look at the culture of Karabakh, not only in Azerbaijan, but in the world. His greatest 

contribution is the Azykh cave in the Khojavend region. From 1960 to 1987, archeological 

excavations at the southern entrance to the multi-layered Azykh Paleolithic Camp and in the first 

hall revealed the presence of rich stratigraphy in the sediments of the Azykh Cave. Azykh cave is 

located in the Guruchay gorge of Karabakh, 3 km from the river, 200-250 meters above the modern 

bed of the Guruchay. The cave is located between the villages of Azykh and Salaket and is located 

at an altitude of 950 meters above sea level. Azykh Cave is the largest karst cave in the Caucasus. 

The cave consists of 5 halls, 230 m long, with small exits and a karst well with a length of 600 m. 

Archaeological excavations in the Azykh cave were carried out at both entrances to the 

camp. No artefacts were found during archeological excavations at the northern entrance to the 
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camp. The total thickness of sediment in the northern part of the cave was from 0.5 m to 1.2 m. 

During the complex archeological excavations carried out in the entrance road and in the first hall, 

the total thickness of the sediment was determined to be 14 m. The thickness of the sediment from 

the 8th sq.m to the 27th sq.m of the southern entrance road of the Azykh Paleolithic camp was 

recorded to be 13-14 m. However, starting from the 17th square meter, the thickness of the 

sediments in the camp begins to decrease as it enters the cave. This fact was recorded during 

archeological excavations in the Azykh Paleolithic camp in 1973-1976. During the complex 

researches carried out under the leadership of MM Huseynov, the number of archeological and 

paleontological finds in the southern entrance road and the first hall of the Azykh Paleolithic camp 

is in the hundreds of thousands. The stratigraphic landscape of the sediment in this area is very rich. 

Archaeological strata identified during archeological excavations in the multi-layered Azykh 

Paleolithic Camp from 1960 to 1987 were analyzed on the basis of annual reports and published 

works on the stratigraphy of the Azykh camp. 

During archeological excavations carried out in 1960-1986 in the multi-layered Azykh 

Paleolithic camp, 10 layers were recorded and studied. The total thickness of the archeological 

strata recorded in the Azykh Paleolithic Camp, which has the richest stratigraphy in the Middle East 

and the Caucasus, is 14 m. , located at an altitude of 100 - 120 meters above the modern bed of the 

river. In 1960, a Paleolithic archeological expedition led by Mammadali Huseynov began 

excavations in the Azykh cave. The excavations, which began in 1960 in the Azykh cave, continued 

in two stages until 1985. The first phase of archeological excavations covered the years 1960-1973. 

At this stage, during archeological excavations, 6 cultural strata were recorded in the sediments of 

the Azykh Paleolithic camp. Archaeological excavations in the first and second layers of the camp 

have uncovered remnants of the Middle Ages, Bronze and Eneolithic periods. In June 1968, a 

Paleolithic archeological expedition led by MM Huseynov discovered an ancient human lower jaw 

along with stone products and animal bones in the third layer of the 5th layer of the Azykh camp. 

The jawbone is 350-400 thousand years old. The ancient man to whom the jawbone belongs is 

called "Azykhantrop" (Azykh man). In addition to the jawbone, tools, fauna and hearth remains 

were found in the Azykh cave. 

Studies have shown that the first items made by Azykh residents consisted of rough chisels, 

digging and drilling tools made of various stone fragments. 

Thanks to our 44-day victorious war, one of the ancient monuments liberated from 

occupation by our Glorious Army together with our lands was Azykh Cave in Khojavend region. 

About a week after the November 10 tripartite agreement, the Azerbaijani military inspected a 

house in the liberated village of Azykh in the Khojavend region and found boxes containing 

"Azykh" and archeological material. The military unit command immediately informed the Institute 

of Archeology and Ethnography. In turn, the enterprise informed the State Security Service and the 

leadership of ANAS. Taking into account that the information is about an important archeological 

site of historical and strategic importance, Azad Zeynalov, an employee of the institute, Doctor of 

Philosophy in History, was sent to Azikh village together with a representative of the State Security 

Committee. The Azykh Cave, a primitive Paleolithic human camp, is packed with illegal 

archeological excavations carried out by scientists from Armenia and other countries. Most of them 

are the remains of ancient fauna. These finds in about 90 plastic boxes were brought to Baku in the 

evening of November 23 and placed in the Archaeological Fund of the institute ... 

The visit of President, Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev and his family members 

to the liberated Khojavend region, Azikh Cave and his speech in front of this ancient archeological 

monument of international importance in Azerbaijan further highlighted the issue of in-depth study 

of this object. Based on the fact that the remains of material culture found in the Stone Age camps 

of Azerbaijan are invaluable archeological sources for studying the history of human civilization, 

scientists from France, Italy, Spain, Russia, Azerbaijan and Georgia developed the International 

INTAS-2000 program in 2001. The program was approved at an international scientific conference 

in Totavel, France in July 2001. In accordance with this program, AG Jafarov made scientific 

reports on the material cultural remains of the Paleolithic camps of Azerbaijan at the French 
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Institute of Human Paleoanthology and the European Center for Archaeological Research. 

Archaeological and paleoanthological finds of the Azykh, Taglar and other Paleolithic camps were 

commented on in the reports, and the remains of the azykhantrop jawbone were the oldest 

paleoanthropological finds in the Caucasus and the Middle East. 

From September 7 to October 1, 2002, in accordance with the International INTAS-2000 

program, 22 prominent scientists from European countries, including Professor Henry de Lumley, 

came to Baku and found material found in the multi-layered Azykh, Taglar, Gazma and other 

camps. They got acquainted with the cultural remains and unanimously noted that these findings are 

of exceptional scientific importance for the world sciences of archeology, paleontology and 

paleoanthropology. 

An international team of researchers from England, Spain, Ireland and Armenia led by 

Yolanda Fernandez-Jalvo of the National Museum of Natural Sciences in Madrid, Spain, and Levon 

Episcopian of the Institute of Molecular Biology of the Armenian National Academy of Sciences in 

the Azykh Cave since 2001. Research work has begun under This research was conducted under the 

auspices of the unrecognized "Nagorno-Karabakh Republic". The excavations revealed the oldest 

cave bear bone, stone tools and industrial waste in Europe, which is 300,000 years old. The 

excavations lasted for a month, nine years, and all the material culture samples were taken to 

London for study. As a result of the research, a collection of articles about Azykh Cave was 

published in 2010. 

The first volume of the six-volume publication "Azerbaijan Archeology" of the Institute of 

Archeology and Ethnography of the Azerbaijan National Academy of Sciences states that "as a 

result of long-term archeological excavations carried out by Azerbaijani scientists in the Azykh 

Paleolithic camp, At the same time, exploration should be considered the greatest crime against 

humanity. Perhaps in 100 years a new method of scientific research will emerge, using the 

sediments of the Azykh camp. Therefore, excavations there are now considered the greatest 

provocation against human civilization. Secondly, 100,000 artefacts found during archeological 

excavations in Azykh are kept in Baku and any scientist can get acquainted with them. " 

The tools of the Guruchay culture found in layers VII-X of the multi-layered ancient human 

camp are close to the Olduvai cultural complex of East Africa. However, there are differences in the 

technical preparation and typology of tools of the lowest strata of the Azykh camp, which led to the 

identification of a new archeological culture on the basis of scientific materials of the VII-X strata. 

As a result of complex scientific research carried out in the Azykh camp, it was determined that the 

Guruchay culture began 2-2.5 million years ago and ended 700,000 years ago. As a result of 

scientific researches carried out by AG Jafarov together with European scientists in 2001-2005, it 

was determined that the Guruchay archeological culture began 2.5 million years ago and primitive 

people settled in the Azykh camp from that date. At the same time, archeological sources prove that 

the first stage of the formation of the primitive community in the territory of Azerbaijan dates back 

to the period of Guruchay archeological culture. Undoubtedly, all this culture proves that Azerbaijan 

as a whole is one of the first centers of civilization in the world, but also an integral part of world 

culture. 
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Abstract. The need to mitigate climate change cannot be more emphasized, which arises, as 

a result of increases in CO2 emissions due to anthropogenic activities. Given the current world 

energy problems of high fossil fuel consumption which plays a pivotal role in the greenhouse effect, 

Jatropha curcas biodiesel has been considered a potential alternative source of clean energy 

(biodiesel is carbon neutral). However, the ability of Jatropha curcas, as a candidate source of 

alternative of clean energy, to grow in marginal and dry soils, has been poorly elucidated. This 

study, therefore aimed at investigating whether Jatropha curcas leaves could switch from carrying 

out C3 photosynthetic pathway to Crassulacean Acid Metabolism (CAM) as a strategy to improve 

its water deficit tolerance. Thirty-five-day-old Jatropha curcas accessions, from three different 

climatic zones of Botswana, viz., Mmadinare (Central zone), Thamaga (Southern zone) and Maun 

(Northern zone), were subjected to water stress, by with-holding irrigation with half-strength 

Hoagland culture solution. Net photosynthetic rate, transpiration and stomatal conductance were 

measured at weekly intervals. The leaf pH was measured to determine whether there was a decrease 

in pH (leaf acidification) of the leaves during the night, when the plants experienced water deficit 

stress. All the accessions exhibited marked reduction in all the measured photosynthetic 

characteristics when experience water deficit stress. However, a measurable CO2 uptake was carried 

out by leaves of all the accessions, in the wake of marked decreases in stomatal conductance. There 

is evidence to suggest that when exposed to water stress J. curcas accessions switch from C3 mode 

of photosynthesis to CAM photosynthetic pathway. This is attested to by the slightly low leaf pH at 

night. Thamaga accession exhibited an earlier stomatal closure than the other two accessions. This 

resulted in Thamaga accession displaying a slightly lower dry weight than both Mmadinare and 

Maun accessions. It could be concluded that Jatropha curcas appeared to tolerate water deficit 

stress due to its ability of switching from C3 photosynthetic pathway to the CAM photosynthetic 

pathway, but with a cost to biomass accumulation, as demonstrated by slightly more reduced CO2 

assimilation by Thamaga accession, than the other two accessions. 

Keywords: Jatropha curcas, biodiesel, Crassulacean Acid Metabolism, net photosynthetic 

rate, stomatal conductan 

 

1.1 Introduction 
There has been a gradual increase in fossil fuel consumption as a result of increased use of 

transportation and industrialization [1, 2]. This increase is in proportion to the rise in atmospheric 

carbon dioxide. Due to these challenges, reducing the consumption of fossil fuels in order to 

diminish carbon dioxide emissions has become a crucial countermeasure for global warming or the 

greenhouse effect. Thus far, the most promising route has been biofuel production [3].  
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Jatropha curcas is the most promising source of oil that can be used in biofuel production. 

Jatropha curcas seeds produce 35% oil which can be easily converted to biodiesel. It should be 

noted that biodiesel is carbon neutral as opposed to fossil fuel, which when burnt, releases net CO2 

into the atmosphere. 

Photosynthesis is one of the processes that is most affected by water deficit stress due to a 

reduction in stomatal conductance, as of the initial responses to water deficit [4, 5]. This reduction 

in stomatal conductance invariably leads to reduction in photosynthetic activity as a result of the 

limitation of CO2 uptake (i.e., in CO2 assimilation) [6]. 

A high water use efficiency (WUE), is a strategy that plants adopt under water deficit and an 

important characteristic of plant response to an arid environment [7]. One of the strategies of 

increasing WUE is the ability of a plant species to switch from C3 to CAM photosynthetic pathway, 

which is common in plant inhabiting arid environments [8]. 

Jatropha curcas is a C3 plant, but due to its resilience to drought stress [9], there has been 

speculation that it could alternate between C3 and CAM). CAM is characterized by the nocturnal 

uptake of CO2, followed by the storage of CO2 as malic acid in the vacuoles of chloroplast-

containing cells. However, experimental evidence to back up this claim, for it to switch from C3 to 

CAM has not been elucidated [10].  

The aim of the study was in two-fold: (i) to assess photosynthetic characteristic responses of 

various Jatropha curcas accessions and (ii) to evaluate its ability to switch from carrying out C3 

photosynthetic pathway to CAM pathway, under water deficit stress. 

1.2 Methods and materials  

1.2.1 Experimental setup 

Three Jatropha curcas seeds were collected from the North (Maun [19°58’S, 23°25’E]), 

South (Thamaga [24°40’S, 25°32’E]) and Central regions (Mmadinare [21°56’S, 27°37’E]) of 

Botswana. The seeds were germinated in Petri dishes at 25°C. After emergence, the seedlings were 

transplanted to pots, filled with potting soil, with each pot containing one plant. The plants were 

raised in a greenhouse at 27°C and relative humidity of 65-70% (Envirowatch model, South Africa) 

and irrigated with half-strength Hoagland culture solution. When the plants were 35 days old, they 

were separated into the control and water deficit stressed sets. Water deficit stress was imposed by 

withholding irrigation with half-strength Hoagland culture solution [11]. 

The control, plants were irrigated with half-strength Hoagland culture solution, in alternate 

days. Water-stressed plants were re-watered after 15 weeks. The plants were rehydrated (i.e., re-

irrigated with half-strength Hoagland culture solution) for 5 weeks.  

1.2.2 Gas exchange measurements 
Photosynthetic rate (µmol m-2 s-1), stomatal conductance (mmol m-2 s-1) and the transpiration 

rate (mmol H2O m-2 s-1) were measured simultaneously with a portable photosynthetic system gas 

analyzer (LICOR-6400X, Bioscientific Ltd). These measurements were carried out at weekly 

intervals on fully expanded leaves [12].  

1.2.3 Water use efficiency (WUE) 
Water use efficiency (WUE) (µmol CO2 mmol H2O

-1) was calculated using the following 

formula [13]:  

WUE =
Photosynthetic rate (µmol CO2 m

−2 s−1)

transpiration rate (mmol H2O/m−2s−1)
             

 

1.2.4 Leaf acidification determination 

 At 49 days of exposure to water deficit stress (when all the accessions had displayed a 

marked decrease in relative water content), two fully expanded leaves were boiled in 50% ethanol 

for 15 minutes. Water was added to maintain the initial extraction volume and boiling continued 

again for 15 minutes. After cooling to room temperature, the pH of the extracts was measured using 

a pH meter (EUTECH Instruments, pH 700), where the probe was inserted into the extracted 

sample and measurement taken [8]. 
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1.2.5 Total dry weight 

Dry weight (g) was determined after drying plant material (roots and shoot, separately) at 

70◦C, until a constant weight was attained [14]. 

1.2.6 Experimental design and statistical analysis 
The experiment was completely randomized, designed with five replications. ANOVA was 

used to determine the effects of water deficit stress treatments. All statistical analyses were 

performed using STATA10. 

1.3 Results 

Thamaga accession exhibited an earlier decrease in net photosynthesis after 35 days of 

exposure to water stress (DOE), while Maun and Mmadinare accessions displayed a decline after 42 

and 49 DOE, respectively (Figure 1). At the point of resumption of watering (112 DOE), Maun and 

Mmadinare accessions exhibited slightly higher values of net photosynthesis than Thamaga 

accession. Upon re-watering at 112 DOE, Mmadinare accession displayed the quickest recovery of 

CO2 uptake, followed by Maun and then Thamaga accessions. It should be noted that Mmadinare 

accession, also exhibited the highest recovery value of net photosynthesis, followed by Maun and 

Thamaga displayed the lowest value. 

Thamaga accession showed a stomatal conductance reduction after 28 days of exposure to 

water stress (DOE) while, Maun and Mmadinare accessions exhibited decrease in stomatal 

conductance after 35 DOE (Figure 2). Maun and Mmadinare accessions exhibited full recovery of 

stomatal conductance compared to Thamaga accession on completion of rehydration. 

When exposed to water stress, Thamaga accession displayed a decrease in  transpiration rate 

after 28 days of exposure to water stress (DOE) while, Maun and Mmadinare accessions displayed a 

decrease in transpiration rate after 35 DOE (Figure 3). All the three accessions reached their lowest 

transpiration rate after 112 DOE, with Thamaga accessions, exhibiting the lowest value. Mmadinare 

and Maun accessions exhibited more rapid recovery in stomatal conductance than Thamaga 

accession, immediately after resumption of re-watering.   

On the 49th day of exposure to water stress, Thamaga accession displayed the lowest pH of 

4.94 during nighttime compared to Maun accession and Mmadinare accessions, which displayed pH 

of 5.64 and 5.34, respectively (Figure 4). 

Thamaga accession showed an increase in WUE after 35 days of exposure to water stress 

(DOE) while Maun accession displayed an increase at 7 DOE (Figure 5). Mmadinare accession 

showed an increase only after 70 DOE. Just before re-watering (at 112 days of exposure to water 

stress), Thamaga accession showed the highest WUE, followed by Mmadinare accession while 

Maun exhibited the lowest WUE. 

When subjected to water stress, the three accessions exhibited more-or -less the same dry 

weight (Figure 6).  Mmadinare accession displayed a slightly higher mass of 3.00g followed by 

Maun accession (2.80g) and lastly Thamaga accession (2.74g). There was a marked difference 

between the control and water stressed plants for each accession. 

1.4 Discussion 

The decrease in net photosynthetic rate (Figure 1) exhibited by all accessions, when 

experienced water deficit stress can be attributed to reduction in stomatal conductance (Figure 2) 

and decrease in transpiration rate (Figure 3). Interestingly, the reduction in stomatal conductance 

occurred, without marked decrease in net photosynthesis rate (Figure 1). This suggested that even 

though the stomata was closed, there was carbon dioxide fixation still taking place, presumably 

during the night, when the stomata opened. There is evidence to suggest that when exposed to water 

stress, all the three accession leaves switched from carrying out C3 mode of photosynthesis to that 

of Crassulacean Acid Metabolism (CAM), as a strategy for survival. The switch from C3 

photosynthetic pathway to that of Crassulacean acid metabolism (CAM) was demonstrated by the 

decrease in leaf pH (Figure 4) of the water-stressed plants at night. These results were 

consistent with those of Winter and Holtum [8] whereby nocturnal acidification of the Jatropha 

curcas leaf extracts in water-stressed plants was high in comparison to that of the control plants.    
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Thamaga accession displayed higher WUE (Figure 5) than Mmadinare and Maun accessions 

under water deficit stress conditions. The fact that Thamaga accession was the first to switch from 

C3 to CAM photosynthesis pathway, resulted in lowest dry weight (Figure 6). CAM species have 

been reported to have the highest WUE than C3 and C4 plants [15]. According to Cushman and 

Borman [16], rapid and reversible switching between C3 photosynthesis and CAM can occur within 

24 hours in response to environmental changes so drought can induce CAM photosynthesis in 

facultative species [17]. Similar results have been found in C. minor, where CAM was considered 

useful in the water conservation of the plant during the dry season [18].   

1.5 Conclusion 

It could be concluded that Jatropha curcas appeared to tolerate water stress due to its 

increased water use efficiency which appeared to be as a result of switching from C3 photosynthetic 

pathway to the CAM photosynthetic pathway in water deficit-stressed plants. The C3-CAM switch 

appeared to be more pronounced in Thamaga accession than in Mmadinare and Maun accessions 

which consequently resulted in Thamaga accession’s slightly lower total dry weight.  

 
 

Fig. 1. Effect of water stress on Net photosynthesis (AN) for three Jatropha curcas accessions; 

Mmadinare (MAD), Thamaga (TH) and Maun (MAU). WS denotes water-stressed and WW 

denotes Control.  Bars represent standard error of means (n=5). Arrow indicates 112 days of 

exposure (DOE), the beginning of re-watering. 
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Fig. 2. The effect of water stress on the Stomatal conductance (gs) of three Jatropha curcas 

accessions; Mmadinare (MAD), Thamaga (TH) and Maun (MAU). WS denotes water-stressed 

and WW denotes Control. Bars represent standard error of means (n=5). Arrow denotes 112 

days of exposure (DOE), the beginning of re-watering. 

 
 

Fig. 3. Effect of water deficit on the Transpiration rate (E) of Jatropha curcas accessions; 

Mmadinare (MAD), Thamaga (TH) and Maun (MAU). WS denotes water-stressed and WW 

denotes Control. Bars represent standard error of means (n=5), and the arrow denotes the 

beginning of re-watering at 112 Days of exposure (DOE). 



40 

 
 

Fig. 4. The effect of water deficit stress on the pH of leaves Mmadinare, Thamaga and Maun 

accessions during daytime (0800hrs to 1600hrs), Nighttime (1600hrs to 1200midnight) and 

Morning time (1200midnight to 0800hrs). The arrows represent daytime (Dotted), night time 

(Dashed) and morning time (Straight).  Bars represent measures of variability SEM (n=3). 

 

 
 

Fig. 5.  Effect of water deficit stress on the Water use efficiency (AN/E) in three Jatropha 

curcas accessions viz., Mmadinare (MAD), Thamaga (TH) and Maun (MAU) plants. 
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Fig. 6. Effect of water stress on the dry weight of the three Jatropha curcas accessions 

(Mmadinare, Thamaga and Maun). Bars represent standard error of means (n=5). Different 

letters indicate significant difference (P<0.05). 
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One of the most popular social media applications in the world - TikTok can be not only a 

source of fun. Even though profound studies have suggested that utilizing social media for language 

teaching can have positive effects on learning performance. This paper aims to show how a TikTok 

application can become a useful toll in your English classes. Also it gives brief SWOT analyses on 

an application. 

The raising amount of TikTokers who teaches everything based on their background 

knowledge has positive influence on people who watch their videos. Especially videos where 

people can see new words and the usage of them, for example, a video that shows people do 

something while mention what they do can be called as verb. One of the problem why people have 

difficulties in understanding English language, is that they do not understand the meaning. Such 

videos solve this problem. By improving various vocabularies they are easy to understand what they 

read, speak, and listen.  

Let’s give a brief SWOT analysis of TikTok. We can mentioned such strengths of TikTok: 

- Leading Place. According to the last survey, more than 1.1 billion people worldwide use 

TicTok. Approximately 60% of them are young people who can be characterized as generation Gen 

Z. The social net leads its business in over 154 countries across the globe. 

- Teamwork Culture. The most important thing to know about TicTok, it popularizes and 

promotes group activities and teamwork tasks. Such activities include different challenges, comedy, 

dancing, funny videos, etc. and involve friends, family, and acquaintances into environment of 

solitude and monotony. 

- Safety and Privacy. The policy of TicTok says, that if you are not a follower of a content 

creator, you could not send a private message.  

- Free tools. In the past, when you created video, you needed special equipment and 

professional programs. Sometimes such programs cost a lot. TicTock provides you with necessary 

professional software for free. Moreover, such software convenient, user friendly and simple to use. 

- User-friendly. TicTock is simply, easy and comfortable social net. You don’t need any 

special equipment or skills to use it or make your own videos. It is also not necessary to filter the 

video which you want to see in your account. The platform uses your likes and chooses relevant 

videos.  

Weaknesses of TikTok. 

- Time Consuming. Statistics shows that nearly 83% of young people, who use TicTock, 

start to create their own videos. It is rather big amount to make the conclusion that the platform 

encourages young people to get involved in video-making activities. But we can say that they spend 

their time, efforts and enthusiasm in such activity. There are very few of them who would earn a 

living out of it.  

- Addiction. Different surveys show that ordinary TikTok user spends from 52 to 80 minutes 

a day on the platform, depending on the user’ age. Younger users log to the platform approximately 

8 times daily. Such figures show that the platform is a sort of addiction and a thief of time and 

attention. 
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- Improper audio content. The platform doesn’t censor audio background for videos. 

Sometimes such music contains promoting the trend of nudity, drugs, crude humor, and cruel values 

that are unacceptable for any civilized society. It may be dangerous for young minds.  

- Editing difficulties. Previously it was mentioned that platform is user-friendly, but for 

those users who wants to became more advanced it is not so. They have to spend a lot of time 

watching different tutorials and educating videos. Those users who hasn’t enough time and skills 

for video editing may feel disappointment about their videos. 

Opportunities for TikTok. 

- Technical Skills. TikTok users have wide range of professional editing tools. Young 

generation is common with the usage of new technologies and video sharing. It is very helpful for 

young people to be technically educated in modern world of high technology. Moreover, some of 

them could earn money on this skills in future. 

- Cooperation. Due to the platform creators could keep in touch all over the world. If a 

young person is an active user of TikTok, his or her videos go viral, then he or she will be 

noticeable in this society. He or she could get a chance of making the platform your source of 

livelihood. 

- Marketing. TikTok replaces common ways of promotion and marketing in financial 

market. Many top-ranking users of TikTok become influencers and promoters for new goods and 

services. More and more companies, organizations and establishments start to use the platform.  

- Charity. TikTok helps to raise money for different charity issues. The platform makes the 

process faster and easier due to large auditory and different challenges. 

Threats to TikTok. 

- Competition. TikTok has a wide list of competitors (Facebook, Instagram, Snapchat, etc.) 

in the same field. 

Using TikTok as the media for learning language can be considered nowadays. Students 

expressed positive impact of English material contents that increase their vocabulary by watching 

those videos.  
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Current trends make it possible to revise the strategy and methods of management and 

change it in accordance with the principles of the "green economy", the Global Sustainable 

Development Goals. In particular, many scientific and applied works are devoted to the concept of 

lean manufacturing, whose approaches are recommended to mitigate uncertainty, reduce costs and 

increase productivity [1]. 

The green economy is also an alternative vision of growth and development; one that can 

lead to economic development and the improvement of people's lives in a manner that is consistent 

with improved environmental and social well-being.  

The concept of a green economy [2] has gained traction in international, regional and 

national policy circles: first as a response to the financial crisis, but also as an engine of growth and 

development. It is an operational policy agenda to achieve measurable progress in the environment-

economy nexus [3], as a "pillar" of sustainable development, leading to a transition to low-carbon 

green economies. To date, the concepts and frameworks of the green economy have influenced the 

discourses and policies of many countries. These include the UK, France and China with a strong 

focus on growth [4], a number of countries in Africa (e.g. Rwanda, Morocco, Ethiopia, Senegal and 

South Africa) with a focus on its ability to deliver transformations that current development 

paradigms are highly pollution (United Nations Environment Program 2015) (UNEP), and perhaps 

with greater links to socio-economic issues and sustainability in the Asia-Pacific region (United 

Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, etc. 2012) (UNESCOP). In 

terms of scale, the green economy is becoming a significant part of the global economy; revised 

estimates of global investment in clean energy alone in 2015 suggest a figure of $348.5 billion 

(Bloomberg New Energy Finance 2016) (BNEF), with global investment for the period up to 2040 

amounting to $7.8 trillion. dollars (BNEF 2016).  

The challenges associated with measuring the green economy could be partly overcome with 

a transactional data approach, a data collection technique with certain characteristics of "big 

data"[5] that triangulates and cross-checks data from many sources. In work [6] has sparked an 

important debate about how to define and measure a green economy, particularly in the US, and the 

implications of this for better evaluating green economy and green economy applications. work 

places. The study presents a new, broader definition of the green economy, including estimates of 

both sales and employment data. We also found that green growth has a positive effect on economic 

growth and mediates the positive effect between sustainable technology transfer and sustainable 

innovation and economic growth. 

According to these international methodological standards, the OECD Oslo Guide [7] 

defines four types of innovation: product, process, marketing, organizational. These innovations 

may be new to the firm/institution, to the market/sector, or to the whole society. It should be noted 

that the implementation of many structural changes based on innovative actions in most states is 

carried out on the basis of small and medium-sized companies. Accordingly, in our opinion, it 

would be appropriate to conduct research using correlation-regression analysis to determine the 

possible impact of individual indicators of innovation in small and medium-sized enterprises (table 

1) on the selected indicators of sustainable development.  
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We propose to include such key indicators: the environmental component - an indicator of 

greenhouse gas emissions, the social component - the human development index, the economic 

component - the energy intensity of GDP. 

Table 1. A list of indicators according to type of innovations 
Type 

of innovation 

Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 

Product  Innovation-active firms 

(product/process or 

ongoing/abandoned or 

organisational/marketing), 

as a percentage of total 

firms 

Product innovative firms with 

innovations that were new to 

the firm's market, as a 

percentage of total firms 

Product innovative firms 

operating in 

international markets, as 

a percentage of total 

product innovative firms 

Process  Process innovative firms 

(regardless of any other 

type of innovation), as a 

percentage of total firms 

Firms that applied for patents, 

as a percentage of total firms 

R&D expenditure as 

percentage of total 

expenditures on 

innovation activities 

Marketing Marketing innovative firms 

(regardless of any other 

type of innovation), as a 

percentage of total firms 

Firms that registered a 

trademark, as a percentage of 

total firms 

Share of turnover from 

new or significantly 

improved products 

Organizational Organization and/or 

marketing innovative firms 

only, as a percentage of 

total firms 

Firms receiving public support 

for innovation, as a percentage 

of product and/or process 

innovation-active firms  

Employment in 

innovative firms 

(product/process or 

organizational/marketin

g), as percentage of total 

employment 

 

This will make it possible to identify the key aspects of the innovation policy in the field of 

SMEs of the states that have taken leading positions in it and to form a list of recommendations for 

implementation in the Ukrainian economy. 
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When studying the action of ultrasound on aqueous solutions Richards and Loomis 

discovered that the ultrasonic waves accelerate the hydrolysis of dimethylsulfate and the reduction 

of potassium iodate by sulfurous acid ( iodine "clock" reaction) [1]. Two years later, Schmitt et al. 

reported the oxidation of iodide ions in aqueous solutions under the effect of ultrasound [2]. This 

process occurs due to the ultrasonically driven splitting of water molecules leading to the generation 

of strongly oxidizing OH radicals and H2O2 molecules formed by OH radicals recombination. The 

origin of the chemical activity of ultrasonic waves, called sonochemistry by Neppiras [3], attracts a 

lot of attention of researches for more than 90 years. The reason of such interest is that the energy of 

ultrasonic waves is much less than the energy of chemical bonds. For instance, the energy of 100 

kHz ultrasonic wave is about 4.1 10-10 eV, which is almost ten orders less than the energy of O-H 

bond of water molecule (4.40 eV). Today, there is a general consensus that the sonochemistry arises 

not from a direct action of ultrasonic waves on chemical bonds, but rather from acoustic cavitation 

which is nucleation, growth, and violent collapse of microbubbles in liquids submitted to ultrasonic 

waves. The strongly endothermic dissociation of H2O molecule provided the first evidence for 

drastic conditions inside the imploding bubble. 

It is worth noting that the acoustic cavitation leads not only to the chemical transformation 

of the medium, but also to the light emission, known as sonoluminescence (SL). In 1933 Marinesco 

and Trillat have accidentally observed the darkening of photographic plates submitted to ultrasound 

in water [4]. They attributed this finding to the ultrasonic acceleration of Ag+ chemical reduction at 

the surface of plates. However, one year later Frenzel and Schultes [5] shown that photographic 

plate darkening is due to the light emission from sonicated water rather than from chemical 

reaction. Spectroscopic studies of SL provided insightful information about the intrabubble 

conditions. SL spectra of single cavitation bubble  in concentrated H2SO4 pre-equilibrated with 

noble gases at a driving frequency of 20 kHz revealed light emission bands from ionized species 

Xe+, Kr+, Ar+, and O2
+, indicating plasma formation inside the collapsing bubble [6,7]. On the other 

hand, SL spectra of multi-bubble cavitation in aqueous solution exhibit emissions of excited 

molecular and radical species [8]. For instance, the SL spectra of argon-saturated 0.1M NH3H2O 

solution shown in Fig. 1 exhibit OH(A2Σ+-X2Π) and NH(A3-X3-) emission bands on top of a 

broad continuum, which probably results from the superposition of several emission bands: H + OH 

recombination, water molecule de-excitation, and OH(B2Σ+−A2Σ+) emission. [9]. For both 

spectroscopic systems, an increase of ultrasonic frequency results in significant differences in the 

shape of the emission spectra. Rovibronic temperatures (vibrational, Tv, and rotational, Tr) of both 

NH(A3) and OH(A2Σ+) radicals calculated as a function of ultrasonic frequency (Table 1) point 

out the absence of thermal equilibrium (Tv>Tr) in sonochemical plasma. What is more, vibrational 

excitation increases with frequency of ultrasound.  

Formation of nonequilibrium plasma during bubble collapse leads to specific kinetic isotope 

effects, KIE, in sonochemistry invoked by quantum phenomena. Recently, it was reported that the 

sonochemical water splitting in the presence of pure CO causes a strong increase of the H/D KIE up 

to αH=14.6±1.8 in 10%H2O/D2O mixture under 20 kHz ultrasound [10]. The anomalous H/D KIE is 

attributed to electron quantum tunneling in the plasma produced by cavitation. In addition, CO2 

formed simultaneously with hydrogen during the sonochemical process is enriched with 13C 

isotope, which indicates V-V pumping mechanism typical for non-equilibrium plasma. Both 

observed KIE unambiguously point out the contribution of quantum effects in sonochemical 

mechanisms.              
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Fig. 1.                                                    Table 1. 
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Abstract. Global value chains (GVCs) refer to international production sharing, a 

phenomenon where production is broken into activities and tasks carried out in different countries; 

it can be regarded as a large-scale extension of division of labour. They can provide access to 

networks, global markets, capital, knowledge and technology. With such key actions, integration in 

an existing GVC can provide a first step to the economic development of developing countries. The 

concept of the global value chain recognizes that the design, production and marketing of many 

products now involve a chain of activities divided among enterprises located in different places. 

The value chain describes the activities required to bring a product from its conception to the final 

consumer. The five key (primary) activities a value chain that generate higher profits include 

inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, and services. Africa’s 

economic performance has improved considerably. Gross Domestic Product (GDP) growth has 

averaged 5% per year and GDP per capita has increased by 30% since 2000 [1]. African countries 

would benefit from more intense trade and investment linkages, including higher intra-regional 

trade. The region’s participation in global trade and investment flows remains low when compared 

with other regions [1]. While the numbers remain low in absolute terms; trade in sub-Saharan Africa 

stands at 2% of total world trade [2]. There is growing interest in assessing what determines 

engagement in global value chains (GVCs); the effects of such engagements and implications for 

policy decisions. These questions are particularly relevant for many African countries where 

business environments are generally less competitive and where policy challenges need to be 

confronted with more limited public resources. Recent research shows that many developing 

countries are increasingly involved in GVCs, and that this participation generally brings economic 

benefits in terms of enhanced productivity as well as greater sophistication and diversification of 

exports [2]. Moreover, the gains from value chain participation vary significantly among African 

countries. GVCs offer opportunities to transform Africa’s economies by developing and expanding 

new activities and building dynamic and competitive manufacturing, agriculture, and service 

sectors. Regional (African) value chains can also play a significant role in offering local producers; 

particularly, small and medium enterprises (SMEs) opportunities to access fast growing and easily 

accessible markets across Africa. However, competitiveness and productivity across all sectors of 

the region’s economy (agriculture, manufacturing and services) remains very low. Africa’s 

workforce is also expected to increase by 910 million between 2010 and 2050, of which 830 million 

will be in sub-Saharan Africa [1]. This unprecedented demographic dividend also translates into a 

need for more jobs. Africa’s transformation therefore entails the double challenge of growth 

productivity and massive job creation. Conclusively, the forms of GVC participation include 

backward or forward participation. Backward GVC participation refers to the ratio of the foreign 

value-added content of exports to the economy's total gross exports. This is the Buyer perspective 

or sourcing side in GVCs, where an economy imports intermediates to produce its exports. Forward 

GVC participation corresponds to the ratio of the domestic value added to total gross exports. It 

captures the domestic value added contained in inputs sent to third economies for further processing 

and export through supply chains. GVC participation is computed using GVC participation index. 

This index is calculated by summarizing the domestic value added in foreign export (forward 

participation) and foreign value added in domestic export (backward participation). The value goes 

from 0 to 100. The effects of participation on economic outcomes and profitable segments of the 

value chain depend on the factors of the production process and demographic variables, including 
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relative skills and resource endowments. Global value chains have been a boon to developing 

countries because they make it easier for those countries to diversify away from primary products to 

manufactures and services. In the past, a country had to master the production of a whole 

manufactured product in order to export it. In a highly integrated and interdependent global 

economy, trade liberalization is essential to foster competition, innovation and development. The 

rising importance of Global Value Chains (GVCs) is clear proof of how many countries can benefit 

from the creation, production and export of a given product. GVCs are a powerful driver of 

productivity growth, job creation, and increased living standards. Countries that embrace them grow 

faster, import skills and technology, and boost employment. Further empirical studies are needed to 

fully assess the determinants and economic benefits of integrating African countries into GVCs. 

They following are suggested policy options for integrating African countries into GVCs: Policy 

measures that facilitate access to production inputs by addressing non-tariff barriers to trade and the 

quality of logistics and transport services [2]; Infrastructure provision and direct interventions; 

Investment financing and improved access to microfinance for SMEs; and Regional trade 

agreements and regional integration. 

Keywords: Economic development, economic diversity, global trade, productivity, value 

chains 
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1. Introduction 

The Mismatch Negativity potential (MMN) is an automatic response of the cortex that arises 

after a change in a pre-established regularity, in this case, after a sound that deviates from a 

repetition in the recent past (Fitzgerald and Todd, 2020). Based on this information, it is found to 

depend on the presence of a short-term memory trace in the auditory cortex (Näätänen et al., 2007). 

Also referred to as N2a, the MMN allows for the assessment of memory decline, altered 

auditory perception, loss of cerebral gray matter, general deterioration of the brain and its state of 

excitability, cognitive and functional deterioration, level of consciousness, severity of the clinical 

picture and prediction of its future condition, and improvement of central auditory processing with 

training (Näätänen, 2009). 

This is designated by a negative deflection with a maximum peak in the fronto-central 

regions of the brain (Duda-Milloy et al., 2019) with latency between 150ms to 250ms (Helfrich and 

Knight, 2019) of approximately 0.5µV to 5µV amplitude (Duncan et al., 2009). When elicited, it is 

characterized by additional components where the N2b may overlap with the MMN, a complication 

that is usually resolved by directing the participant's attention to a visual detour task (Muller-Gass, 

Stelmack, & Campbell, 2006). 

Scientific literature has verified that MMN is a test with great clinical utility in aspects such 

as determining the perceptual abilities of a comatose patient and being a good predictor of recovery 

of consciousness (Helfrich and Knight, 2019), predicting the functional outcomes of individuals 

with schizophrenia, indicating the specific types of auditory discrimination affected with multiple 

sclerosis, quantifying the severity of dyslexia in children (Duncan et al, 2009), the assessment of 

fetal development in maturational or central auditory processing changes at earlier stages 

(Pakarinen et al., 2013). 

The importance of this potential arises in the fact that it can be recorded without the patient's 

attention and without tasks, making it an essential examination in clinical practice capable of 

determining an objective evaluation in patients whose communication is difficult. 

This paper aims to determine normative values of MMN in healthy individuals, as this 

information is scarce in the scientific literature. The existence of significant differences in this 

auditory potential between the sexes is also investigated. 

2. Method 

In this study participated 30 healthy subjects, 23 females and 7 males, aged between 18 and 

25 years. They sat with relaxed muscles and watched a movie shown without sound (Brückmann et 

al., 2020) on a computer in front of them. They were asked to ignore a sequence of auditory stimuli 

that occurred bilaterally in the headphones. Before proceeding with the stimulus sequence, each 

individual's auditory threshold was determined be exclusion criteria. 

During the research, the confidentiality of all participants was guaranteed, and their 

participation was voluntary. All individuals signed a free and informed consent form, which 

explained the entire procedure of the study and answered a questionnaire for exclusion criteria that 

included individuals with hearing thresholds above 25 dB, with a history of neurological pathology, 

metabolic, psychiatric, or auditory pathology, taking drugs that may affect the Central Nervous 
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System, excessive alcohol consumption (more than 3 times per week), drug abuse, sleep deprivation 

(less than 7 hours on average per night, per week), and active smoking. All procedures were 

approved by the Ethics Committee of the Polytechnic Institute of Castelo Branco in accordance 

with the Helsinki Declaration. 

For the MMN paradigm, a sequence of 120 standard stimuli (1000Hz) interspersed by 30 

rare stimuli (2000Hz) was used, both with 75dBNA intensity (Brossi et al., 2007). Two runs were 

recorded in each study, each with at least 150 acceptable responses. Potentials were recorded from 

placement of electrodes according to the International System 10/20 placing the active ones at Cz, 

Fz, C3 and C4, the ground at Fpz and two references, one at each mastoid (Duncan et al., 2009). All 

impedances were below 5000 Ω.  

Microsoft Office Excel was used for data collection and organization, and SPSS® 20 

(Statistical Package for the Social Sciences) software was used for data processing. 

3. Results 

The latencies and amplitudes of the MMN potential resulting from the study were compared. 

The latencies recorded showed a minimum value of 164 ms and a maximum value of 264 ms, 

making an average of 206 ms, and in the case of the amplitudes, a minimum value of 0.10 µV and a 

maximum of 3.20 µV were recorded, with an average of 1.23 µV.  

It could also be verified by the p-value that there was no statistical relationship between the 

different variables and the sexes, that is, that there was no statistically significant difference in the 

latencies and amplitudes of the MMN between females and males. 

4. Discussion  
As in the studies by Schwade, Didoné, and Sleifer (2017) and Brossi et al. (2007), the 

latency results correspond to the values recommended in the scientific literature, however, the 

maximum latency value is slightly above those reported as found with Brückmann et al. (2020). 

This fact may be due to differences between the equipment used. 

The amplitude values are also in agreement with the studies of Duncan et al. (2009), Brossi 

et al. (2007), Schwade, Didoné and Sleifer (2017), except the minimum value which is below the 

expected. 

Contrary to the findings in the scientific literature, no statistical relationship was found 

between females and males in both latency and amplitude values. Schwade, Didoné, and Sleifer 

(2017) concluded that there was a significant difference only in latencies and that these were higher 

in the right ear of males. Brossi et al, getting to the same results, also found that latency would be 

longer in males and that, although there was no statistically significant difference, the MMN 

potential had a greater amplitude in females. The fact that no significant difference was found 

between both sexes may, however, be due to the fact that our male sample was smaller. 

5. Conclusion 

This study has contributed to scientific knowledge by being able to obtain reference values 

for potential Mismatch Negativity and allowing its use in clinical practice. 

However, research on a larger sample would be beneficial as there still remain some 

disagreements between the maximum latency values, the minimum amplitude values, and also in 

order to confirm the existence or not of a statistically significant difference between genders. 
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Abstract. In relation with the matter approached, the main interests that stimulated 

globalization, its influence on the system of interests of each country are analyzed, as well as on the 

direction of the deterioration of the relations between nature, society and economy. 

Starting from the predominantly negative effects generated by the orientation of 

globalization according to the criterion of profit maximization for a small minority, in the present 

paper it is shaped the possibility of re-orienting globalization based on the criterion of the triple 

efficiency (ecologic, social and economic), that would assure the gradual re-balance of the relations 

between nature, society and economy. 

The purpose of this paper is: to identify the key links between globalization and 

environment; to identify the major issues addressed in multilateral economic agreements that affect 

environmental sustainability; and to review priority policy issues affecting the environment. 

Keywords: globalization, environment, negative impact, Ecological Crisis, Environmental 

Governance 

 

1. Introduction  

Like any market, the global marketplace is both an economic and a social construct. 

Intelligent globalization implies willingness to incorporate such fundamental values as fairness and 

equity – and knowledge about how our planet can best sustain the production and consumption 

patterns of now close to 7 billion people. Environmental sustainability and social equity have 

emerged as key determinants of whether globalization is a viable economic development path for 

the 21th Century. How we manage the opportunities and risks associated with it is ultimately for 

everyone to chose. 

2. How does globalization affect the environment? 

The dominant discourse on globalization has tended to highlight the promise of economic 

opportunity. On the other hand, there is a parallel global discourse on environmental responsibility. 

It’s important to understand of these two dynamics - how environment and globalization are linked 

and how they are likely to interact. 

Some examples of interaction between globalization and environment are: scale and 

composition of economic activity changes, and consumption increases, allowing for more widely 

dispersed externalities; income increases, creating more resources for environmental protection; 

techniques change as technologies are able to extract more from nature but can also become cleaner. 

from development goals; global interactions facilitate exchange of environmental knowledge and 

best practices; environmental consciousness increases with emergence of global environmental net-

works and civil society movements; globalization facilitates the spread of existing technologies and 

the emergence of new technologies, often replacing existing technologies with more extractive 

alternatives; greener technologies may also be spurred; globalization helps spread a homogenization 

of consumption- driven aspirations; globalization makes it increasingly difficult for states to rely 

only on national regulation to ensure the well-being of their citizens and their environment; there is 

a growing demand and need for global regulation, especially for the means to enforce existing 

agreements and build upon their synergies to improve environmental performance; globalization 

facilitates the involvement of a growing diversity of participants and their coalitions in addressing 

environmental threats, including market and civil society actors. 

Conflicts of interest manifested in the unfolding of globalization indicate that this trend is 

subordinate to maximize profits. As a result of the tendency to generalize to maximize profit, the 
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relationship between environment, society and economy were affected by emphasizing multiple 

crises (Figure 1). 

 
 

Figure 1. Relationship between environment, society and economy – crises 

 

3. Opportunity to consider the relationship between globalization and the environment 

The human actions are depleting Earth’s natural capital — putting such strain on the 

environment that the ability of the planet’s ecosystems to sustain future generations can no longer 

be taken for granted. Governments will have to couple much more the horizontal distribution of 

environmental costs with vertical distribution between generations. If not, they will become famous 

— not for what they did while in power, but for the decisions they did not take when they had the 

opportunity.  

The challenge is to make sense of unfolding global trends as a basis for effective decision 

making. The evidence clearly demonstrates the fast-changing conditions in which we live, consume, 

produce, and interact. Transplanting industries to developing countries, job migration, increased 

transport of commodities and export of hazardous wastes, growth in tourism, rising world 
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population, climate change, hyper-efficient long distance fishing technologies, and increased 

sourcing of natural resources in general, all help undermine the resilience of ecosystems 

everywhere, and carry with them the potential for more volatile global security.  

Yet globalization also entails a number of benefits particularly relevant to the sustainable 

management of natural resources and ecosystems, not least the potential of the successful and 

effective sharing, take-up and deployment of more environmentally sound technologies and 

practices. Many of the technologies required are already fully proven, but not fully utilized.  

4. Conclusions 

Nevertheless, despite this progress on several fronts, from a global perspective the 

environment has continued to degrade during the past decade, and significant environmental 

problems remain deeply embedded in the socio-economic fabric of nations in all regions. Progress 

towards a global sustainable future is just too slow. A sense of urgency is lacking. Internationally 

and nationally, the funds and political will are insufficient to halt further global environmental 

degradation and to address the most pressing environmental issues-even though technology and 

knowledge are available to do so. 

The recognition of environmental issues is necessarily long-term and cumulative, with 

serious global and security implications, remains limited. The reconciliation of environment and 

trade regimes in a fair and equitable manner still remains a major challenge. The continued 

preoccupation with immediate local and national issues and a general lack of sustained interest in 

global and long-term environmental issues remain major impediments to environmental progress 

internationally. Global governance structures and global environmental solidarity remain too weak 

to make progress a world-wide reality. As a result, the gap between what has been done thus far and 

what is realistically needed is widening. Key areas for action should include the circular economy 

model with cleaner global production systems and the use of alternative and renewable energy 

resources to protect and conserve non-renewable global resources. 

In the future, the continued degradation of natural resources, shortcomings in environmental 

responses, and renewable resource constraints may increasingly lead to food insecurity and conflict 

situations. Changes in global biogeochemical cycles and the complex interactions between 

environmental problems such as climate change, ozone depletion, and acidification may have 

impacts that will confront local, regional, and global communities with situations they are 

unprepared for.  
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Abstract. Maritime transport must comply with complex administrative procedures, 

following a wide range of international, European Union (EU) and national legislation in the fields 

of customs, taxation, immigration, security and protection, waste, health, etc., and public port 

authorities therefore require from the ship all information regarding the arrival and / or departure of 

the ship from the port of origin and / or destination, numerous documents and information regarding 

all related procedures. These formalities and procedures for completing them are often considered 

duplication and lengthy procedures, resulting in costs and delays for ships. On 20 October 2010, 

Directive 2010/65 / EU on reporting formalities for ships arriving and / or departing from ports of 

EU Member States (Reporting Formalities Directive) was adopted. The purpose of the Directive is 

to simplify and harmonize some of these procedures by establishing standard electronic 

transmission of information and streamlining reporting formalities for ships arriving and ships 

departing from EU ports, thus reducing the administrative burden for shipping companies. In 

practice, this means that Member States will accept the completion of these reporting formalities, 

which are included in the Annex to the Directive, in electronic format and their transmission via the 

NMSW by 1 June 2015 at the latest. -2025. years.In 2018, eleven billion tons of cargo were 

transported by sea. , The International Maritime Organization Convention on the Facilitation of 

International Maritime Transport (FAL Convention) plays a key role in facilitating the exchange of 

data in maritime transport, as its main objectives are to prevent unnecessary delays in maritime 

transport, facilitate cooperation between governments and ensure the highest level of uniformity. . 

In this regard, the IMO has developed standardized forms, ie. IMO FAL Forms (end-of-paper 

attachments) to simplify formalities, procedures for the arrival and departure of ships and to 

consolidate the documents to be submitted to the authorities. Mandatory requirement for States 

Parties to the IMO FAL Convention (currently 123 States, including Montenegro to introduce 

electronic exchange of information between ships and ports) entered into force on 8 April 2019. The 

provision required by the IMO (FAL Convention) is part of a package of amendments to revised 

Annex to the FAL Convention, adopted in 2016. The Convention encourages the use of SWs for 

data in order to enable all data required by public authorities regarding the arrival, stay and 

departure of ships, persons and cargo to be provided through a single portal, without duplication. 

NMSW is also known as the National Maritime Single Window, a place where all data is entered 

only once and made available to various participants. NMSW is an important instrument for 

facilitating and accelerating maritime traffic and is primarily considered a system that connects the 

business part with administrative entities (B2A). The IMO's decision to make the NMSW 

mandatory must have an increasing impact on maritime trade, which could be a potential 

opportunity for developing countries, but also a threat if not implemented properly and there is a 

risk that implementation costs will far outweigh the benefits. . The demonstration project focused 

on the objectives arising from Directive 2010/65 / EU on the establishment of SW solutions at the 

national level. The purpose is to develop software and service components that simulate the flow of 

information between NSW, the shipping industry, public authorities and SSN. 
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Abstract. The article contains a number of topical issues regarding constitutional reforms in 

Kazakhstan. According to the author, any reform of the Constitution should be important for the 

development of society and the state. Amendments to the Constitution should be aimed at 

preventing blame for the social and economic problems facing society. Constitutional reform should 

serve as the basis for the preservation of state power and compliance. 

Keywords: constitution, constitutional reform, president, parliament, government. 

 

The relationship between society and issues of the state, human rights, the structure of the 

state, the procedure for the formation and competence of the highest state bodies, the consideration 

of the case on the interaction of public authorities, the possibilities of local self-government and the 

ranks of bodies are always under the close attention of society, various representatives of the forces. 

In this regard, various constitutional reforms are emerging in sovereign states in the post-Soviet 

space. 

In Kazakhstan, according to subparagraph 3 of Art. 44 of the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan, the President of the Republic after the meeting of factions of parties represented in the 

Mazhilis of the Parliament, as applied to the consideration of the Majilis for the nomination of the 

Prime Minister of the Republic; from January the Mazhilis of the Parliament to the post of Prime 

Minister of the Republic; on the proposal of the Prime Minister, made after the arrival with the 

Mazhilis of the Parliament, to the position of the representative of the faction [1]. As we have seen 

in the Constitution of Kazakhstan, for a number of years proposals have been fixed on the meeting 

of the head of parliament with the party factions of the Majilis of Parliament during the meeting of 

the head of parliament, on the consultation of the Prime Minister with the Mazhilis on candidatures 

for the positions of members of parliament. 

In Kazakhstan, according to Art. 44 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the 

President dismisses the Prime Minister of the Republic; dismisses members of the Government 

from office; independently appoints ministers of foreign affairs, defense, and internal affairs. The 

President of the Republic of Kazakhstan, with the consent of the Senate of the Parliament, appoints 

the Prosecutor General and the Chairman of the National Security Committee of the Republic of 

Kazakhstan; relieves them of their posts. The President of the Republic of Kazakhstan is the 

Supreme Commander of the Armed Forces [1] In Europe, parts of the Russian authorities borrow 

certain provisions from the constitutions of various countries in the post-Soviet space. This analysis 

borrows well-established, positively proven provisions. As we see in the provisions of the 

constitution of the Russian Federation, the construction being built seems to be Kazakhstani. Of 

course, practically the president of all countries is the supreme commander in chief. However, a 

detailed analysis of other points suggests that the Russian Federation will retain a number of points 

with the Constitution of Kazakhstan. P. Krasheninnikov, co-chairman of the working group on the 

production of amendments to the Constitution of the Russian Federation, told the media that, 

according to the proposed amendment, former senators in the Russian Federation are included in the 

Federation Council for life. This initiative was proposed by a group of experienced workers by 

analogy with the experience of the upper house of parliaments in other countries [2]. 

The heads of state have always been engaged, occupied, and occupied a central place in the 

organs of the state, they often act as the initiators of constitutional reforms and launch an 

amendment to the constitution. Analysis of the Institute of the President in Kazakhstan and Central 

Asia M.Kh. Mataeva writes that “the presidents of the republic have vested powers. Thus, the 
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President of Kazakhstan, according to the Constitution of the Republic, single-handedly adopts the 

main directions of the domestic and foreign policy of the state (Article 40). Domestic political 

issues of the president of the majority in the annual Messages of the people, relations with the 

Parliament, the Government, central state authorities (Articles 53, 61, 63)” [3, p. 68]. 

In the Message of the President of the Republic of Kazakhstan, Kassym-Zhomart Tokayev, 

to the people of Kazakhstan dated March 16, 2022, he presented a large-scale program to test 

reforms. Work began on preparing a draft for the Constitution, without taking into account the 

effective implementation of large-scale reforms is impossible. “The purpose of the constitutional 

reform is to lay a solid foundation for the future general international modernization of the country. 

The draft amendments were sent to the Constitutional Council. Its adoption will make it possible to 

build a qualitatively new model for the formation and functioning of state institutions - New 

Kazakhstan. Quite often, our citizens ask for sure: what is New Kazakhstan? 

I think this question can be answered shortly and succinctly. New Kazakhstan is, in fact, 

Fair Kazakhstan. Agree, our citizens clearly lack social justice. Disregarding for the interests of 

ordinary people occurs all the time, and representatives of the state apparatus are the source of 

sometimes flagrant injustice. Hence the steady distrust of citizens in the institutions of power. 

Therefore, the AMANAT party faces the difficult task of rectifying this extremely unfavorable 

situation. You must be an effective channel of interaction between civil society and the authorities,” 

Kassym-Zhomart Tokayev emphasized [4]. 

The head of state noted that the amendments and additions to the Constitution are aimed at a 

comprehensive reformatting of the entire political architecture of the country, building a more 

balanced system of checks and balances between the branches of power. This will make it possible 

to finally move away from the super-presidential form of government, to strengthen the powers of 

the Parliament and maslikhats. The President focused on the liberalization of the party and electoral 

legislation, which will strengthen the role of society in decisions made at all levels of government. 

He believes that the competition for votes will become more intense, and the dynamics and content 

of the political process itself will change. 

The Address of the President of the Republic of Kazakhstan speaks of strengthening public 

harmony. Consent between different social and ethnic groups is the result of the efforts of the whole 

society. In this regard, it is necessary to analyze the political processes and take concrete measures 

to strengthen our unity. After the tragic events of January, it is very important to prevent the 

situation in the country from shaking. It is important to ensure peace and harmony on Kazakhstani 

soil. Any modern state can be shaken in a number of ways: inter-ethnic, inter-religious, and inter-

racial strife, problems of social or property stratification of the population, as well as political 

problems. Based on this, Kazakhstan will need to pay serious attention to the real (not reported) 

state of law and order in remote areas, the socio-economic aspects of the life of the population in 

the regions, the unresolved problems of the local population, the problem of local corruption, and 

issues of the authority of local authorities among the population. 

It is necessary that the laws of the state act equally for everyone, regardless of any grounds. 

Otherwise, no constitutional reforms will help. It is necessary to improve the lives of ordinary 

people and to solve socio-economic problems. Local government and self-government remain the 

areas requiring reform. Only real and broad participation of the local population in solving local 

problems will ensure social harmony and stability. 

Constitutional reforms should improve people's lives, and develop democracy and civil 

society. Just the announced policy of developing party-building could be continued through the 

active participation of parties in the elections of local authorities at the district level and below. 

Only by placing local authorities in direct dependence on the will of the local population can the 

effectiveness of local government be achieved. Of course, there is also the threat of separatism. 

However, the threat of separatism may exist without direct elections at the local level. The threat of 

separatism can be countered by many mechanisms of democracy and central state control. 

Of the directions of this reform named by the head of state, in particular, it should be noted: 

the abolition of the death penalty; exclusion from the powers of the President of suspension and 
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cancellation of acts of mayors of regions and cities of republican significance, as well as dismissal 

of district and lower mayors from office; formation of the Majilis of the Parliament on a mixed 

system with the election of 70% of deputies on a proportional basis and 30% on a majoritarian 

basis; abolition of the quota of the Assembly of the People of Kazakhstan in the Mazhilis of the 

Parliament; reduction of the presidential quota in the Senate of the Parliament from 15 to 10 

deputies; empowering the Mazhilis with the right to adopt laws, and the Senate with the right to 

approve or disapprove them; the creation of the Constitutional Court with the possibility of 

applying to it for citizens, the Prosecutor General and the Commissioner for Human Rights; 

transformation of the Accounts Committee for Control over the Execution of the Republican 

Budget into the Supreme Audit Chamber. 

In our opinion, any reform of the Constitution should be of great importance for the 

development of society and the state. Amendments to the constitution should be aimed at solving 

important political, social, and economic problems facing society. The reform of the constitution 

should serve as a basis for the further development of statehood and democracy since its influence 

will be manifested for a long time. 
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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. 

   Earlier, the author considered the solutions of these modular trigonometric equations using 

the monotonicity of trigonometric functions and also using the trigonometric formulas for lowering 

the degree. 

   This time, we show the reduction of the last two inequalities to the first two, since there is 

no need to memorize the formulas for solving all the mentioned trigonometric inequalities.  

   First, consider the first of the simplest cosine modular inequalities: 

|𝑐𝑜𝑠 𝑥| < 𝑎 => |𝑐𝑜𝑠 𝑥|2 < 𝑎2 => 𝑐𝑜𝑠2𝑥 < 𝑎2 => 1 − 𝑠𝑖𝑛2𝑥 < 𝑎2  => 1 − 𝑎2 < 𝑠𝑖𝑛2𝑥 =>  

=> 𝑠𝑖𝑛2𝑥 >  1 − 𝑎2 =>  𝑠𝑖𝑛2𝑥 >  1 − 𝑎2 => √𝑠𝑖𝑛2𝑥 > √1 − 𝑎2 =>  |𝑠𝑖𝑛 𝑥| > √1 − 𝑎2 . 
   Further, you can use only one of the known trigonometric formulas for lowering the 

degree: 

 

𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 
1

2
 (1 − 𝑐𝑜𝑠 2𝑥)     . 

 

The trigonometric inequality 𝑠𝑖𝑛2𝑥 >  1 − 𝑎2 can be rewritten as follows:  
1

2
 (1 − 𝑐𝑜𝑠 2𝑥)  >  1 − 𝑎2 =>  1 − 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 = >  2 − 2𝑎2  =>   1 − 2 + 2𝑎2 > 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 =>

    2𝑎2 − 1 > 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 =>  𝑐𝑜𝑠 2𝑥 < 2𝑎2 − 1 . 
The resulting simplest cosine trigonometric inequality is easily solved. 

The reduction of another simplest cosine modular inequality to the corresponding sine one is 

considered similarly. 
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Abstract. The developmental flows of mathematics undoubtedly confirm the fruitful 

interaction of mathematical thought and general social practice. At the sources of that practice, as 

manifestations of the constant interaction of man and reality, new mathematical methods and 

theories were born and are constantly being born, new mathematical models as its logical, ie 

theoretical-cognitive abstracts. In order to return to their source, general social practice, changing 

and improving it and receiving new incentives in their ascent towards abstraction of an ever higher 

degree. This practice itself appears as a criterion for the truthfulness of mathematical interpretations 

of phenomena and processes in nature, society and human thought. Due to its practical and 

theoretical effects, science acts as an important factor in social progress. It is an increasingly 

important element of consciousness and an increasingly necessary condition for practical and 

theoretical orientation in the labyrinth of natural and social concepts. From what is general and 

common in science, from its philosophy, grows the scientific-philosophical view of the world with 

all the dilemmas that arise scientific-philosophical knowledge of the world in which man lives and 

works. In it, the rays of the modern increasingly strong interdisciplinary permeation of 

mathematical, natural, technical and social sciences meet in a certain focus. in the reality-man 

relationship that is constantly changing. In this way, general social practice, and thus objective old 

age, with the inexhaustible wealth of its apparent and essential relations, influences the 

development of mathematics and, conversely, mathematics on the development of general social 

practice, in solving problems that man encounters in constant collision with reality. The 

combination of general social practice and mathematics is constantly alive and dialectically 

mutually acting, as an important form of manifestation of the mathematics-reality relationship, 

where mathematical models as abstract, thought-provoking creations penetrate deeper and deeper 

into reality itself. Mathematics has a prominent role in understanding the human-reality 

relationship. At the sources of general social practice, as the total theoretical and practical activities 

of man, whose development constantly encourages the mentioned relationship with his problems 

and dilemmas, mathematical concepts of theory, ie mathematical models, emerge and continue to 

develop with general social practice. This development of mathematical models flows from the 

direct abstraction of reality, then through gradual, dialectical transitions from lower abstraction to 

higher and higher abstraction, which gives mathematical methods the character of relatively free, a 

priori thought creations of the human mind. These transitions are characterized by the dialectical 

generalization of mathematical concepts and theories, which is the epistemological basis of the 

dialectical Principle of negation of negation, where the dialectical synthesis of opposite concepts, 

based on the dialectical relativity of individual and general concepts, is one of the important 

moments of mathematical methods of creating concepts and theories.  

Keywords: mathematical models, mathematical ideas, branches of science, technique and 

practice, philosophial problems 
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1. INTRODUCTION 

It can be said that the developmental flows of mathematics undoubtedly confirm the fruitful 

interaction of mathematical thought and a general social practice. At the sources of that practice, as 

manifestations of the constant interaction of man and reality, new mathematical methods and 

theories were born and are constantly being born, that is. new mathematical models as its logical, ie 

theoretical-cognitive abstracts. In order to return as such to their source, general social practice, 

changing, as well as improving it and receiving new incentives in their ascent towards abstraction of 

an ever higher degree. This practice itself mainly appears as a criterion for the truthfulness of 

mathematical interpretations of phenomena and processes in nature, society and human thought.  

Due to its practical and theoretical effects, science acts as an important factor in social 

progress. It is an increasingly important element of consciousness and an increasingly necessary 

condition for practical and theoretical orientation in the labyrinth of natural and social concepts. 

From what is general and common in science, from its philosophy, grows the scientific-

philosophical view of the world with all the dilemmas that arise scientific-philosophical knowledge 

of the world in which man lives and works. In it, the rays of the modern increasingly strong 

interdisciplinary permeation of mathematical, natural, technical and social sciences meet in a certain 

focus. in the reality-man relationship that is constantly changing.  

In this way, general social practice, and thus objective old age, with the inexhaustible wealth 

of its apparent and essential relations, influences the development of mathematics and, conversely, 

mathematics on the development of general social practice, in solving problems that man 

encounters in constant collision with reality. The combination of general social practice and 

mathematics is constantly alive and dialectically mutually acting, as an important form of 

manifestation of the mathematics-reality relationship, where mathematical models as abstract, 

thought-provoking creations penetrate deeper and deeper into reality itself. 

 

2. MATHEMATICAL MODELS 

The role of mathematics in general social practice is to transform a real practical situation 

into a theoretical one by its own abstraction, ie to transform a theoretical situation of lower degree 

of abstraction into a theoretical situation of higher degree of abstraction and to express all these 

expressions in its own language of symbols it formalizes it all. This leads to a "mathematical 

model" of a real practical situation, ie a certain theoretical situation, ie. (Look more at Mathematics 

in the modern world, Scientific American (New York, 1964)). 

They are thus "mathematically modeled". In general, we can say that the "mathematical 

model" of a phenomenon, or a process, then a relationship or object, or a Tory situation, means the 

construction of a mathematical relation, or a system of mathematical relations. that is, the 

construction of one or more mathematical concepts through abstraction, starting directly from 

reality, and indirectly through gradual, dialectical transitions from lower-level abstraction to higher-

level abstraction, in order to study more deeply and comprehensively a phenomenon or process, 

relationship or object, or some theoretical Situation. In that sense, let us point out some examples of 

mathematical models that are, for this occasion, simple and instructive. (Kurepa Đ., et al 1966.) 
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Fig. 1. Shematic of the mathematical model 

Source:https://www.researchgate.net/publication/347463035/figure/fig 

 

2.1. Real number as a mathematical model 

Real number as an abstract concept, ie as a mathematical model, is used, for example, in all 

situations of various measurements. As a higher degree of abstraction, ie. as an abstraction of 

abstraction, a complex number appears in the form of an ordered pair of real numbers. The set of 

real and the set of complex numbers are dialectically united in the notion of linear space by further 

abstraction. In this way, the linear space, a mathematical model of a higher degree of abstraction, 

emerged mostly indirectly, more or less, those needs and requirements of general social practice 

that were directly expressed by real numbers as a mathematical model of a lower degree of 

abstraction.1 

 

 

Fig. 2. Real numbers as a mathematical models 

Source: https://i.ytimg.com/vi/01KY-jhtaGU/hqdefault.jp 
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2.2. Statistical, functional and correlation dependence as a mathematical model 

In the study of real phenomena in nature and society, specific variables are determined and 

various connections between these quantities are revealed. The forms of these connections, 

abstracted from concrete contents, are considered by mathematics in the form of abstract notions of 

statistical, correlated and functional dependence, as mathematical models. The theory of these 

dependencies, as complete theories of the mentioned models, through their concepts and their 

applications, reflect various situations in the relations of concrete quantities and in the relations of 

real phenomena to which these quantities are related.   

Of particular importance are equations (algebraic linear, differential, integral, functional and 

others) as mathematical models that arise, generally speaking, through mathematical abstraction of 

connections between what is given or known and what is explored as unknown in phenomena and 

processes. The concrete forms of these connections are expressed approximately and completely in 

the theories of equations as mathematical models. (Bertolino M., et la 1974.) 

 

 

Fig. 3. Statistical, functional and correlation dependence as a mathematical model 

Source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art 
 

2.2.1. Probability as a mathematical model 

Probability as a mathematical model is one of the most illustrative examples of the genesis 

of mathematical models by abstracting practical situations and transforming them into theoretical 

situations. Thus, with probability and statistical concepts based on it, as mathematical models, quite 

practical situations are transformed into theoretical ones, and probability theory and statistics, as 

complete theories of these models, reflecting approximately real situations related to specific 

random events, appear as powerful research instruments. phenomenon in nature and society. In fact, 

probability, as a mathematical model, appears in the form of frequency, which is defined on a set of 

random events whose values are real numbers that are not less than zero nor greater than one. This 

clearly outlines a high degree of abstraction of practical situations in relation to specific random 

events. 
 



66 

 

Fig. 4. Probability as a mathematical model 

Source: https://www.mdpi.com/mathematics/mathematics-0801679/article 

deploy/html/images/mathematics 

 

2.2.2. Structure as a mathematical model 

The concept of structure (group, ring, space, operator, etc.), as a mathematical model of a 

very abstract and generalized nature, originated and developed mainly on the basis of logic inherent 

in the internal needs of building mathematics as a hypothetical-deductive system. Hence, the 

applications of the concept of structure in modern trends in the development of many sciences and 

techniques, ie in modern general social practice, are very fruitful.  

Many mathematical models are based on the observation of similarities or similarities 

between disparate facts or phenomena. Starting from that, their analogous group is created, ie the 

analogous core, which forms the basis of a mathematical model of a phenomenon, state or process. 

Real phenomena and processes (which can be very disparate) are mathematically mapped to their 

analogous core. (Petrović M,, et la 1936.) 

 

 
Fig. 5. Structure as a mathematical model 

Source: https://www.researchgate.net/profile/Guido-Santos/publication/301643169/figure/fig 
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2.2.3.  Deterministic mathematical model 

In general, such mathematical models include deterministic models, which are based on the 

notion of functional dependence. These are different types of equations (for example: differential 

equations). They reflect the deterministic legality of natural phenomena (for example: the legality of 

phenomena in space and macrocosm). With their help, great successes were achieved in celestial 

mechanics, among whose most prominent creators is Laplas P. (P. Laplas 1749-1827). 

 

 
Fig. 6. Deterministic mathematical model 

Source: https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/0e08b7e385626b4c5857416de837cbf269ee 2210/5 -

Figure1-1.png 

 

2.2.4. Stochastic mathematical model 

Stochastic models are based on the notion of probability. It is always a matter of some 

random variable, characteristic of a real phenomenon, which does not receive values strictly 

determined by some fixed regulation, therefore, not functionally, but with appropriate probabilities. 

 

 
Fig. 7. Stochastic mathematical model 

Source: https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Hoefer-4/publication/43148447/figure 
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3. INFLUENCE OF MATHEMATICAL IDEAS AND METHODS ON ALL 

BRANCHES OF SCIENCE, TECHNIQUE AND PRACTICE 

 

Sciences such as (mechanics, physics, astronomy) and technical, which have long been 

developing in the field of mathematical models, under the influence of modern mathematics, 

radically change their classical research methods, when it comes to those problems that brought 

with it the age of automation, cosmonautics and the world of elemental particles. Unstoppable and 

rapid penetration of mathematical ideas and methods into almost all branches of science, technology 

and practice in general is one of the most important features of modern progress in science and 

technology.  

By synthesizing a huge number of experimentally discovered facts, on the one hand, and 

mathematical theory, on the other, based on models provided by field theory, matrix theory and 

group theory, modern researchers-physicists have achieved and are achieving great success in their 

efforts to unravel the labyrinth of the microworld. Group theory played an important role in 

discovering the connections that exist between elementary particles; based on it, the theory of 

symmetry of elementary particles was constructed, in accordance with the laws of quantum 

mechanics.  

The abstract notion of the group is an example of a mathematical model which, with its 

abstraction, enabled the deep penetration of the human mind into the secrets of objective reality, by 

discovering and predicting the most hidden connections between microparticles. Modern 

mathematical modeling of biological phenomena and processes is characterized by the efforts of 

biologists and mathematicians to answer together the questions of whether the human brain is a 

machine of its kind, or whether a brain-like computing machine can be constructed that "can think". 

(Marković Ž.,et la 1946.) 

 

 
Fig. 8. The mathematical Sciences in 2025. years, 

Source: https://nap.nationalacademies.org/openbook/15269/xhtml/images/common4.jpg 

 

3.1. Nervous system model-formal nervous system 

A nerve cell or neuron is modeled, in the form of a finite automaton with two possible states 

- excitation and rest. By combining these models formal neurons a model of the nervous system the 

formal nervous system was obtained. Studies of the network of formal neurons have led to certain 

theoretical achievements in logic and electrical engineering. 
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Fig. 9. Nervous system model-formal nervous system 

Source: https://o.quizlet.com/FR1RiNiJgwE1yfD2KEDr2w.png 

 

3.2. Formal neurons and the abstract Turing machine as a mathematical model 

Formal neurons and the abstract Turing machine, as mathematical models, have become the 

basis of numerous interesting studies on the nature of thinking and the possibilities of modern 

electronic machines in relation to thinking. They are trying to reveal the secrets of the functioning 

of the nerve cell and the nervous system in general with the help of mathematical models. 

 

 
Fig. 10. Formal neurons and the abstract Turing machine as a mathematical model 

Source: https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/art 

 

3.3. Neumann Von. J., (1903-1957) - as a creator of self-creating machines 

Based on the imitation of the process of self-renewal, the most primitive characteristics of 

life, the methods of constructing self-creating machines are considered, which were first developed 

by the mathematician Von Neumann (Neumann Von J., 1903-1957). He asked the question whether 

it is possible to construct a machine from certain simpler elements, which, if placed in an 

environment supplied with a sufficient number of the mentioned elements, will produce an 

automatic machine, similar to the original one.  
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He showed that such a machine can be constructed. Modern discoveries in genetics have 

shown that there is a surprising similarity between Von Neumann's model and the processes that 

occur in a living cell. Thus, the biological process of self-renewal can be considered in an extremely 

abstract form, ie it can be mathematically modeled. 

 
Fig. 11. Neumann Von. J., as a creator of self-creating machines 

Source: https://www.ias.edu/sites/default/files/images/von%20Neumann(1).jpg 

 

3.4. Wiener N., (1894-1964) - as the creator of cybernetics 

All this and similar research has experienced full crystallization and synthesis in Wiener's 

(N. Wiener, 1894-1964) cybernetics, the science of systems management, which today, on the one 

hand, practically unites a number of very abstract disciplines of mathematics and which, on the 

other sides, the material basis of the electronic machine. Mathematics is becoming increasingly 

necessary for the sciences that deal with social phenomena. Social phenomena and social processes 

are increasingly considered "exactly" through mathematical models. Problems of control in 

technical, economic, biological, information and other processes have stimulated the creation of 

completely new areas in mathematics, such as: dynamic programming, optimal control and the 

theory of random processes. 

 

 
Fig. 12. Wiener N., (1894-1964) - as the creator of cybernetics 

Source: https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Fischer-24/publication/282182445 
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3.5. Mathematical logic and abstract algebra 

Today, in scientific, technical and general social practice, they are a reliable mediator 

between man and various complicated automata; programs for automata are precisely set in their 

language. Here, electronic digital machines appear as a powerful tool for mathematizing those 

situations in scientific, technical and general social practice that many classical mathematical 

models were powerless to face.  

Given the current development of mathematics, which is reflected in the creation of 

mathematical models adequate, for example, to study language problems - mathematical linguistics, 

universal grammar, etc., then to study problems dealing with psychology, sociology and other social 

sciences, can it is to be expected with certainty that mathematics will be more and more applied in 

the sciences that deal with social phenomena. 

 
Fig. 13. Mathematical logic and abstract algebra 

Source: https://s26162.pcdn.co/wp-content/uploads/2018/09/doing-math.jpg 

 

3.6. Theory of Symmetry (Weyl H., 1885 - 1955) 

Today, mathematical methods are used for research in the field of archeology, palaeography, 

numismatics and the history of literature. Symmetry, so important as an artistic category, has found 

its rational, deeply subtle, elaboration in Herman Weyl's theory of symmetry (Weyl H., 1885 - 

1955), which is based on abstract group theory as a mathematical model.  

This theory finds its application in the interpretation of works of art, created long ago, as 

well as in the creation of new ones. Or, let's take, for example, mathematical poetics, a discipline 

whose construction is in progress. In it, the issues of poetic language and its figures are approached 

through logical modeling based on set theory, abstract algebra and topology. 

 
Fig. 14. Theory of Symmetry (Weyl H., 1885 - 1955) 

Source: https://beautyofsymmetrytgg.files.wordpress.com/2018/09/20180918_ 

232918904072738.png?w=660 
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3.7. Deductive reasoning as a model 

It is important for mathematics (as a model), it is often found in legal sciences and legal 

practice, although it is limited by the very nature of facts. Mathematics, especially mathematical 

logic (with its models), can provide a lawyer with an extraordinary opportunity to learn the 

complete, solid and objective argumentation, so necessary for his theory and practice. (Stipanić E., 

et la 1976.) 

 
Fig. 15: Deductive reasoning as a model 

Source: https://www.researchgate.net/profile/Aliyu-Aliyu-2/publication/318982403/figure/fig3 

 

3.8. Acciomatic method 

Until recently, the axiomatic method, as the most abstract mathematical method, was 

characteristic only of research that referred to the problems of the foundations of mathematics, ie its 

disciplines. However, the axiomatic way of reasoning is increasingly becoming a style of reasoning 

in scientific and technical practice, and thus in social practice. This stems from the fact that modern 

practice of modern organized society has a growing need for strict and logically clear reasoning, for 

precisely and clearly formulated assumptions, based on which to create theories of importance and 

make decisions for successful management of various processes in society. (Davidé V., et la 1974.) 

 
Fig. 16: Acciomatic method 

Source: https://i.imgur.com/TquJCyx.jpg 
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4. EMERGENCE OF PHILOSOPHICAL, PROBLEMS REGARDING 

MATHEMATICAL MODELS 

 

Mathematical models on superficial observation may appear to be some artificial and 

arbitrary creations of some human a priori spirit or some a priori imagination, unrelated to general 

social practice. However, if they are approached from the position of their real genesis and their 

historical and scientific evolution, which are essentially conditioned by general social practice and 

the requirements of internal construction of mathematics as a science (and these often represent 

indirect expression of needs and requirements of general social practice), then the situation changes 

significantly in our perceptions of these models. 

Their real and deep meaning is revealed as natural means of cognition of reality, and their 

final and formalized formulations as the crown of its development, because they arise from the 

constant collision of man with reality, without which they would remain hidden in man only as a 

possibility. Therefore, in mathematics, as in any other science, it is important to consider the 

"present" in relation to the "past", because the "present" developed from the "past", and also the 

"future" will develop from the "present". 

 
Fig. 17: Emergence of philosophial 

Source: https://www.mdpi.com/mathematics/mathematics-08-01362/article_deploy/html/ images/ 

mathematics 

 

The study of the "past" in every science, even in mathematics, turns into a means by which 

the notions of the "present" and predict the "future" and thus the development of each mathematical 

model is designed as a historical process in cognition of reality. In the relationship between 

mathematics and reality, the question always arises as to how the "mapping" of reality into a 

mathematical model is realized, ie how reality is reflected by a mathematical model, in other words, 

how mathematical thinking emerges as a special kind of thinking in general.  

The reverse question of "mapping" the mathematical model to reality is also raised. Within 

the framework of complete theories of appropriate mathematical models, certain theoretical 

attitudes are reached that refer to mathematically modeled practical situations. . really significant, 

for the practical situations they refer to. An absolute answer to that question cannot be given, 

because it all depends on how much it was simplified by mathematical abstraction during the 

construction of the model. In this regard, there is no completely perfect model, and practice checks 

how true or feasible conclusions are based on the model, in other words, it checks the value of the 

model as a research tool in studying relationships and phenomena of reality. (Barker S., et la 1973.) 

Such verification suggests ways of possible correction of the model, ie its improvement in 

the sense that it more faithfully reflects the practical situation and thus becomes more efficient as an 
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instrument of research of reality phenomena, or its complete rejection, because "pure mathematician 

who would forget that there is an outside world" - says the great French mathematician Henri 

Poincaré (H. Poincaré, 1854 - 1912) - would look like a painter who knew how to combine colors 

harmoniously, but who failed to create paintings. His creative power would soon dry up. On the 

dialectical path of cognition of truth, cognition of objective reality "from living perception to 

abstract thought and from it to practice" (Lenin), mathematical modeling of reality, with its 

abstractness and concreteness, most convincingly confirms that human thought moves and develops 

in constant interaction with the laws of objective reality, because otherwise it would be impossible 

to solve concrete complicated problems of general social practice with mathematical models, as 

thought creations.  

Mathematical models perhaps best show how once learned laws and forms of development 

of objective reality are transformed into principles and modalities of theoretical thought, which is 

then consciously and creatively, seemingly only a priori, used in deeper research of reality itself, 

confirming the irreplaceable role of abstraction in discovering true truths about that reality. Because 

"there is no branch of mathematics, no matter how abstract, which one day could not be applied to 

the phenomena of the real world" - said Lobachevsky (N. Lobachevsky, 1792 - 1856), creator of 

non-Euclidean geometry, an extremely abstract geometric model he found. its applications in 

specific problems of modern physics. (Hintikka J.,et la 1969.) 

 

5. CONCLUSION 

Such an ontological-epistemological approach to mathematical concepts and theories, based 

on the facts of their real genesis and evolution, leads to a materialist and dialectical clarification of 

basic ontological-epistemological, ie philosophical, dilemmas that arise in the mathematics-reality 

relationship, such as dilemmas on relations: "à priori - à posteriori", ie "abstract-concrete", or 

"rational and empirical truth", ie "mathematical rationalism and empirical realism". In that sense, 

mathematics, in the edification of progressive, scientific-philosophical, especially Marxist, 

worldview, plays an increasing and significant role. 

Therefore, for example, in the entire educational system, at all levels, where mathematics is 

represented on a very broad front, it is necessary and very important to take into account, in 

addition to its purely educational role, its ideological and educational role, which has practical and 

theoretical consequences for upbringing and education, both pedagogical and scientific staff in the 

field of mathematics and its applications. Man in constant interaction with reality, general social 

practice, changes that reality and at the same time changes himself.  

He humanizes her, adapts her to himself, but at the same time adapts himself to her. In this 

interaction, the relationship between mathematics and reality reveals the theoretical-cognitive and 

value-humanistic essence of mathematics. Mathematics becomes, so to speak, the "conscience" of 

cognition of reality, not just an "instrument" of that cognition, but it would be illusory to think that 

specific methods of certain sciences, given the modern "mathematical conquest" of general social 

practice, can be replaced by mathematical methods (such ideological and methodological deviations 

occur, for example, in connection with the applications of electronic computers and other 

automata), which would be an idealism of its kind - mathematics, expressed in the view of some 

"omnipotence" of mathematics as an instrument used in studying various phenomena. because 

mathematics today can really do a lot, but it is far from being able to do everything.  

Thus, mathematical concepts and theories are incorporated into dialectics as a general theory 

of changing the world. They confirm it in a broader sense and as a science of thought, by means of 

which the world, its laws and its forms are understood, and then, having understood it, we actively 

relate to it and change it by general social practice. This corresponds to the constant aspiration of 

man to design his place and his role in nature as much as possible, and to constantly improve the 

material and spiritual conditions of his existence. To achieve these goals, mathematics provides 

great theoretical-cognitive practical-humanistic possibilities, so it is incorporated as an irreplaceable 

element of the scientific-philosophical view of the world of our time and the future. 
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Abstract. Last decades the unmanned aerial vehicles (UAV) have been widely spread and 

intensively used both in governmental and in private purposes. Mostly the small UAV category has 

shown its advantages. Several local military clashes and open wars all over the world are famous 

for using small or medium category UAVs originally designed for civil purposes, which are easily 

accessible on the model aircraft market with no formal and legal limits. Nevertheless, the widely 

applied COTS-technology might make the road rough for hobby operators to get a UAV with 

proper behavior. The onboard universal and all-purpose autopilots are ready to serve out any type of 

the UAVs used with properly set controller. However, selection of the controller type and its 

parameters require further scheduling. The aim of the author is to give an overview of the 

computer-aided design of the UAV control laws supported by MATLAB and to present a numerical 

example. 

Keywords: UAV, UAS, pole placement design technique, LQR design, LQG Design, 𝑯𝟐 

design, 𝑯∞ design. 

 

1. INTRODUCTION 

Unmanned aerial vehicles (UAV) are widely spread both in military and non-military 

applications. Some UAVs famous for its robust automatic flight control systems ensuring 

appropriate level of the flight safety comparable to that of the manned aircraft. Regarding several 

national regulations, there is a general rule that it is unnecessary to apply autopilot on the board. 

However, if to implement, the onboard autopilot can support UAV operators in effective execution 

of the flight missions, regulating appropriate flight parameters, ensuring automation of the safe 

return to home, and, in case of necessity, the automated emergency landing also can be executed 

autonomous way. There are many sellers, trading with universal autopilots, like MP2028, 

MP2028g, ArduPilot, Pixhawk, or, Paparazzi. The universal feature of the autopilots is an 

advantage, i.e. they can be implemented on the board of the wide range of the different UAV types. 

The universality means and requires high level of skills whilst to schedule and fit it to the given 

UAV type. This study proposes an analytic method of gain scheduling of the autopilots, as the first 

step in setting and defining PID-controllers’ parameters of the commercial UAV autopilots. 

 

2. PRELIMINARIES AND LITERATURE REVIEW 

The classical control deals mainly with single input – single output (SISO) systems. It is 

easy to agree with that the technique of Laplace transformation, and technique of the controller 

synthesis using frequency response functions, like Bode-, Nyquist-, or Nichols charts, has serious 

bounds and bottlenecks. In time domain, there was widely applied the ITAE (Integral of the time 

weighed absolute value of the error) performance index to design any closed loop control system. 

However, in the early ‘60s many experts and scientists came to the conclusion that these techniques 

limit reliability in large scale. Starting with first years of this decade, the powerful multi input – 

multi output (MIMO) state space representations were used to eliminate drawbacks of the SISO 

systems’ modeling and design. Moreover, the state space representation is a technique defined in 

the time domain eliminating both the direct and the inverse Laplace transformations of the SISO 
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systems. 

The pole placement is a quasi-optimal analytical method used for controller synthesis since 

many decades of years. The pole placement technique is based upon the idea of explaining dynamic 

performances implicitly given in closed loop control system poles. The dynamics of the MIMO 

systems is defined in [1], [2], [3], [5], [6]. The aircraft dynamical motion MIMO models are 

depicted in [4]. The pole placement technique, its main meaning and applications are described in 

[2], [3], and [6]. 

Expanding integral performance indices known as error-based IE (Integral of the Error), IAE 

(Integral of the Absolute value of the Error), ITAE (Integral of the Time weighed Absolute value of 

the Error), ISE (Integral of the Squared Error) criteria the LQ (Linear Quadratic) has been 

introduced and is widely used although recently in several control applications. The first appearance 

of the LQ-based criteria is the LQR (Linear Quadratic Regulator) design problem. Theoretical 

aspects of this technique are given and thoroughly discussed in [1], [2], [3], [4], [5], [6], however, 

applications of this design procedure for UAV flight control are depicted in [7]-[13]. In spite of 

privileges LQR design procedure gained, it has a serious drawback: it handles only deterministic 

systems without any external disturbances or internal sensor noises. In other words, the LQR design 

technique supports to design a closed loop control system modelled fully in the mathematical level 

being removed from the physical environment. 

To eliminate this disadvantage an LQG design procedure (LQR plus LQE, linear quadratic 

estimator) has been discovered able to handle random external and internal disturbances and noises. 

The dynamical system models subjected to external and internal random disturbances and noises 

have been depicted in [14]-[16], [25]-[28]. The LQG design technique was used to design 

controllers for several UAV types [21]-[24]. 

The 𝐻2 design method eliminates the randomness of the LQG design procedure via 

replacing integral performance index being minimized with evaluation of the second order norm of 

the state transition matrix [29]-[34]. Similarly, the 𝐻∞ design method is introduced in [29], [35]. 

 

3. CONTROLLER DESIGN USING POLE PLACEMENT METHOD 

The pole placement technique is based upon an idea that closed loop automatic flight control 

systems’ pre-defined dynamic performances can be ensured by appropriate selection of the closed 

loop poles, in other words, by selection of the state feedback gain matrix, say, 𝑲 [1]-[6]. 

The MIMO dynamical system being considered is supposed to be completely state 

controllable, additionally, the state variables being manipulated are measurable ones and supposed 

to be available for feedback. The same fashion, the observability of the state variables is supposed. 

Finally, the control input is supposed to be unconstrained. The dynamics of the multivariable 

control system can be defined using following state and output equations [1]-[6]: 

�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖; 𝒚 = 𝑪𝒙 + 𝑫𝒖,                (1) 

where 𝒙 is a column state vector of length n, 𝒖 is the control input vector of length r, 𝑨 is an 

(n×n) square state matrix of constant coefficients, 𝑩 is an (n×r) input matrix of the constant 

coefficients that weight input variables, y is a column vector of the output variables, 𝑪 is an (m×n) 

the output matrix of the constant coefficients that weight the state variables, and finally, 𝑫 is an 

(m×r) direct feedforward matrix of the constant coefficients that weight the system outputs. For 

many physical systems the matrix D is a zero matrix. Thus, the system state and output equations 

can be represented in the following notation: 

�̇� = 𝐀𝒙 + 𝐁𝒖;  𝒚 = 𝐂𝒙.                  (2) 

Block diagram of the closed loop control system built by equation (2) can be seen in Figure 

1. 
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Fig. 1. Block diagram of the closed loop control system 

 

The closed loop control system is of two main parts, say, the plant to be controlled, and 

controller represented by the full state feedback gain matrix 𝑲. The fix-winged UAVS designed by 

classical approaches to have conventional aerodynamic control surfaces are controlled by using one 

of the four control channels of elevator, ailerons, rudder, and thrust. In that sense the general 

equations of (1) can be rewritten as follows: 

�̇� = 𝐀𝒙 + 𝐁𝑢;  𝒚 = 𝐂𝒙.                 (3) 

The characteristic equation of the closed open loop control system defined by equation (3) 

can be derived as: 

𝑎(𝑠) = 𝑑𝑒𝑡[𝑠𝑰 − 𝑨] = 𝑠𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑠
𝑛−1+𝑎𝑛−2𝑠

𝑛−2 +⋯+ 𝑎1𝑠 + 𝑎0,            (4) 

where 𝑰 is an (n×n) sized identity matrix. Using Figure 1 the control law of the closed loop 

automatic control system affecting closed loop poles can be derived as: 

𝒖 = 𝒓 − 𝑲𝒙 ,                   (5) 

where 𝒓 represents the reference input vector of the closed loop control system. The state 

feedback gain matrix 𝑲 can be represented as follows: 

𝑲 = [𝑘𝑛−1 … 𝑘0]  .                 (6) 

Substituting control law of (5) into equation (3) yields to the closed loop control system state 

equation as it is given below: 

�̇� = [𝑨 − 𝑩𝑲]𝒙 + 𝑩𝒓; 𝒚 = 𝑪𝒙.                (7) 

The characteristic equation of the closed loop automatic control system defined by equation 

(7) is as follows: 

𝛼(𝑠) = 𝑑𝑒𝑡[𝑠𝑰 − 𝑨 + 𝑩𝑲] = 𝑠𝑛 + 𝛼𝑛−1𝑠
𝑛−1+𝛼𝑛−2𝑠

𝑛−2 +⋯+ 𝛼1𝑠 + 𝛼0,          (8) 

where 𝑎𝑖 coefficients of the original characteristic polynomial. If the dynamical system 

defined by matrices of 𝑨, 𝑩, and 𝑪 is controllable, characteristic polynomial equation of the closed 

loop control system can be set using state feedback matrix of 𝑲. 

It is well-known that all the controllable state space dynamical models can be expressed in 

the controllable canonical form, i.e.: 

�̇� = 𝑨𝒄𝒙 + 𝑩𝒄𝑢;  𝒚 = 𝑪𝒄𝒙,                  (9) 

where 𝑨𝑐, 𝑩𝑐, and, 𝑪𝑐 are matrices of the transformed system to the controllable canonical 

form, i.e.: 

𝑨𝑐 =

[
 
 
 
 

0
 0
⋮
0

−𝑎𝑛−1

 

    1
   0
   0
  0

      −𝑎𝑛−2

       0       
1
0
0

    −𝑎𝑛−3

  0  
0
⋱
0

        −𝑎𝑛−4

         ⋯
         ⋯

 
       0
        ⋱ 
     ⋯

             0
             0
             ⋮
             1
           −𝑎0]

 
 
 
 

 ,      (10) 

𝐁𝑐
𝑇 = [0 0 ⋯ 0 1] .      (11) 

In this case, the closed loop control system state matrix can be calculated as follows: 
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𝐀𝐶𝐿 = 𝐀𝑐 − 𝑩𝑐𝐊 =

[
 
 
 
 

0
 0
⋮
0

−𝑎𝑛−1 − 𝑘𝑛−1

 

    1
   0
   0
  0

      −𝑎𝑛−2 − 𝑘𝑛−2

       0       
1
0
0

    −𝑎𝑛−3 − 𝑘𝑛−3

  0  
0
⋱
0

        −𝑎𝑛−4 − 𝑘𝑛−4

         ⋯
         ⋯

 
       0
        ⋱ 
     ⋯

             0
             0
             ⋮
             1

           −𝑎0 − 𝑘0]
 
 
 
 

. 

(12) 

The closed loop control system characteristic polynomial will have a form of: 

𝛼(𝑠) = 𝑑𝑒𝑡[𝑠𝐈 − 𝐀𝒄 + 𝐁𝒄𝑲] = 𝑠
𝑛 + (𝑎𝑛−1 + 𝑘𝑛−1)𝑠

𝑛−1 +⋯+ (𝑎1 + 𝑘1)𝑠 + (𝑎0 + 𝑘0).     (13) 

Let us denote the closed loop control system poles as 𝑝1,   𝑝2, 𝑝3, ⋯  𝑝𝑛. Using these poles 

the characteristic polynomial can be calculated as: 

𝛼(𝑠) = (𝑠 − 𝑝1)(𝑠 − 𝑝2) (𝑠 − 𝑝3)⋯ (𝑠 − 𝑝𝑛) = 𝑠𝑛 + 𝛼𝑛−1𝑠
𝑛−1 +⋯𝛼1𝑠 + 𝛼0,        (14) 

where 𝛼𝑖 are constant coefficients of the modified characteristic polynomial. The 

relationship between coefficients of 𝑘𝑖, 𝑎𝑖, and 𝛼𝑖 are as follows below: 

 

𝛼𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑘𝑖; 𝑖 = 0,1,2,⋯ , 𝑛 − 1 .      (14) 

From equation (14) elements of the state feedback gain matrix K can be calculated using 

following formula: 

𝑘𝑖 = 𝛼𝑖 − 𝑎𝑖; 𝑖 = 0,1,2,⋯ , 𝑛 − 1 .      (15) 

If the dynamical system is the controllable, however, it is represented not in the first 

companion form, the dynamical system model can be expressed in the controllable canonical form 

using nonsingular transformation matrix of 𝑻. 

 

Let us introduce the following Bass-Gura transformation [5]: 

𝒙 = 𝑻�̂�,      (16) 
𝒅�̂�

𝒅𝒕
= 𝑻−𝟏

𝒅𝒙

𝒅𝒕
,      (17) 

𝑑�̂�

𝑑𝑡
= 𝑻−1(𝑨𝒙 + 𝑩𝑢),      (18) 

𝑑�̂�

𝑑𝑡
= (𝑻−1𝑨𝑻)�̂� + (𝑻−1𝑩)𝑢.      (19) 

Using Bass-Gura approach the transformation matrix 𝑻 must be chosen such that matrix 

𝑻−1𝑨𝑻 will be given in the first companion form, or, in the controllable canonical form. For that 

select following form of the transformation matrix  𝑻: 

𝑻 = 𝑴𝑾,      (20) 

where 𝐌 represents the controllability matrix of R. Kalman of the form: 

𝑴 = [𝑩 𝑨𝑩 𝑨2𝑩 ⋯ 𝑨𝑛−1𝑩],      (21) 

and, 𝑾 is as follows: 

𝑾 =

[
 
 
 
 
𝑎𝑛−1
𝑎𝑛−2
⋮
𝑎1
1

𝑎𝑛−2
⋯
⋯
1
0

⋯
⋱
⋱
⋯
⋯

𝑎1
⋱
⋯
⋯
⋯

1
0
⋮
⋮
0]
 
 
 
 

.      (22) 

The control law of the closed loop control system, for r=0 can be defined as: 

𝒖 = −�̂��̂� = −(�̂� 𝑻−1)𝒙 = −𝑲𝒙 .      (23) 

The control law synthesis consists of the following steps: 

- using dynamical system state space model defined by equation (3) check the open loop system 

controllabity: find controllability matrix 𝑴. Additionally, find whether the dynamical system is 

observable; 

- using equation (4) find coefficients 𝑎𝑖′𝑠 of the original dynamical system; 

- find transformation matrix 𝑻 defined by equation (20); 

- find coefficients, 𝛼𝑖′𝑠 of the characteristic polynomial of the transformed system, using equation 

(13); 

- using equation (15) find elements of the full static feedback gain matrix 𝑲. 
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Summing up main results of this chapter it is easy to agree that finding full state feedback 

gain matrix 𝑲 is based upon mathematical operations executed over matrices. Computer packages 

like MATLAB® supports solution of such problems with built-in functions like place.m, and 

acker.m [36]-[38]. 

The advantage of the closed loop system controller analytical design that the closed loop 

control system will be stable. The disadvantage of the pole placement method is that location of the 

closed loop poles on the complex plain is too difficult, and requires high level of skills in 

establishing relationship between poles and dynamic performances of the closed loop control 

system. Moreover, often heuristic setting of poles is implemented. 

 

4. OPTIMAL CONTROLLER DESIGN USING LQR METHOD 

The optimal control has a long history. Several optimal integral performance criteria have been 

developed over years like IE, IAE, ITAE, ISE, and LQ. The LQR optimal design technique is still 

continuing to gain popularity among those of available optimal design methods. Basic idea behind this 

method is that control law is designed via minimization of the pre-defined quadratic integral 

performance criteria [1]-[6]. The dynamical system being considered like UAV dynamics is a 

deterministic one, so latter work will extend the challenge of the controller design to the random 

systems. In this paper author will present the solution of the basic mathematical problem using calculus 

of variations, like solution of the matrix algebraic Ricatti equation (MARE). 

The optimal design of the closed loop control systems is a well-known design technique of 

the multivariable (MIMO) dynamic systems [1]-[6]. Optimal controllers, say, full state feedback 

gain matrix 𝑲 (see Fig. 1.) is designed and scheduled to minimize the performance index describing 

the cost function of the system. Let us consider the multivariable deterministic system, and, it is 

also supposed that all n state variables are measurable ones and available for the controller. The 

state and output equations can be given as follows below: 

ẋ = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖; 𝒚 = 𝑪𝒙 + 𝑫𝒖,          (24) 

where 𝒙 is a column state vector of length n, 𝒖 is the control input vector of length r, 𝑨 is an 

(n×n) square state matrix; 𝑩 is an (n×r) input matrix; 𝒚 is a column output vector; 𝑪 is an (m×n) the 

output matrix; and finally, 𝑫 is an (m×r) direct feedforward matrix. 

For many physical systems the matrix 𝑫 is a null matrix. Thus, the system state and output 

equations can be represented in the following notation: 

ẋ = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖; 𝒚 = 𝑪𝒙.          (25) 

The control law can be expressed using state feedback gain matrix of K, thus we get: 

ẋ = [𝑨 − 𝑩𝑲]𝒙 + 𝑩𝑲𝒓 = 𝑨𝑐𝑙𝒙 + 𝑩𝑐𝑙𝒓.          (26) 

To find optimal control law, i.e. optimal state feedback gain matrix 𝑲𝑜𝑝𝑡 for zero reference 

signal, when 𝒓 = 0, first let us find criteria of optimality. Let us consider a dynamical system with 

fixed end time, 𝑡𝑓. Let formulate the control problem: choose control vector u(t) such that it 

minimizes the following cost function [1]-[6]: 

𝐽 =  (𝒙(𝑡𝑓)) + ∫ 𝐿(𝒙(𝑡), 𝒖(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 → 𝑀𝑖𝑛
𝑡𝑓
𝑡0

         (27) 

subject to �̇� = 𝑓(𝒙(𝑡), 𝒖 (𝑡), 𝑡)         (28) 

with initial conditions of  𝒙(𝑡0) = 𝒙0,          (29) 

where 𝐽 is the total cost, and  (𝒙(𝑡𝑓)) is the terminal cost. It I supposed that 

𝐿(𝒙(𝑡), 𝒖(𝑡), 𝑡) is the non-negative cost function. Let us augment the cost function of (27) with co-

state vector of the Lagrange multiplier,  (𝑡). The augmented total cost function now is as follows: 

𝐽 ̅ =  (𝒙(𝑡𝑓)) + ∫ ( 𝐿 + 
𝑇(𝑓 − �̇�)) 𝑑𝑡 → 𝑀𝑖𝑛

𝑡𝑓
𝑡0

.          (30) 

The function of (𝑡) can be chosen to be of any mathematical form, because it multiplies 

term of 𝑓 − �̇� = 0. It is well-known that along the optimal trajectory variations both in 𝐽  and 𝐽 ̅
should die as 𝑡 → 𝑡𝑓. Variation of the augmented cost function of (7) can be derived as given below: 
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𝛿�̅� = 
𝑥
𝛿𝒙(𝑡𝑓) + ∫ ( 𝐿𝑥𝛿𝒙 + 𝐿𝑢𝛿𝒖 + 

𝑇 𝑓𝑥𝛿𝒙+
𝑇 𝑓𝑢𝛿𝒖−

𝑇 𝛿�̇�)𝑑𝑡
𝑡𝑓
𝑡0

,          (31) 

where 
𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
, 𝐿𝑥 =

𝜕𝐿

𝜕𝑥
, 𝐿𝑢 =

𝜕𝐿

𝜕𝑢
, 𝑓𝑥 =

𝜕𝑓

𝜕𝑥
, 𝑓𝑢 =

𝜕𝑓

𝜕𝑢
. 

Integrating by parts, the last term of the integrand of equation (31) can be expressed in the 

following form: 

−∫  𝑇 𝛿�̇�𝑑𝑡
𝑡𝑓
𝑡0

= −𝑇 (𝑡𝑓)𝛿𝒙 (𝑡𝑓) + 
𝑇 (𝑡0)𝛿𝒙 (𝑡0) + ∫  ̇

𝑇
 𝛿𝒙𝑑𝑡

𝑡𝑓
𝑡0

.          (32) 

Substituting equation (32) into equation (31) yields to the following augmented cost 

function: 

𝛿�̅� =  
𝑥
(𝒙(𝑡𝑓)) 𝛿𝒙(𝑡𝑓) + ∫ (𝐿𝑢+

𝑇 𝑓𝑢)𝛿𝒖𝑑𝑡
𝑡𝑓
𝑡0

+ ∫ ( 𝐿𝑥+
𝑇 𝑓𝑥 + ̇

𝑇
) 𝛿𝒙𝑑𝑡

𝑡𝑓
𝑡0

−


𝑇(𝑡𝑓)𝛿𝒙(𝑡𝑓) + 

𝑇(𝑡0)𝛿𝒙(𝑡0).          (33) 

Initial conditions can’t be vary by later time, thus, last term in equation (33) is equal to zero. 

Evaluating augmented cost function 𝐽 ̅ defined by equation (33) it is evident that there are three 

variations inside the equation, which must be independently zero, i.e. any of x(t), u(t), or 𝒙(𝑡𝑓) can 

be varied: 

𝐿𝑢+
𝑇 𝑓𝑢 = 0,          (34) 

𝐿𝑥+
𝑇 𝑓𝑥 + ̇

𝑇
= 0,          (35) 

 
𝑥
(𝒙(𝑡𝑓)) − 

𝑇(𝑡𝑓) = 0.          (36) 

Re-arranging equations (35) and (36) yields to: 

−𝐿𝑥−
𝑇 𝑓𝑥 = ̇

𝑇
,          (37) 

 
𝑥
(𝒙(𝑡𝑓)) = 

𝑇(𝑡𝑓).          (38) 

The primary difficulty of the solution of that kind of optimal control problem is that state 

variables of the dynamical system propagate forward, while the co-state equation propagates 

backwards. The evolution of the co-state vector (𝑡) is represented in reverse time, from its final 

state to the initial state. Next chapters deal with solution of the optimization problems in backward 

time. 

 

4.1 Solution of the optimal design problems using gradient method. The numerical 

solutions of the optimal control problems using gradient method can be explained in the following 

iterative steps and loops [1]-[6]. 

Step 1) Define control input u(t), for the given 𝒙0. 

Step 2) To create the state trajectory, propagate state equation of �̇� = 𝑓(𝒙(𝑡), 𝒖 (𝑡), 𝑡) 
forward in time 

Step 3) Evaluate terminal cost function of 
𝑥
(𝒙(𝑡𝑓)), and, propagate co-state vector of (𝑡) 

backward in time, from 𝑡𝑓 to 𝑡0 using equation (37). 

Step 4) At each step choose for the control input variation the following formula: 

𝛿𝑢 = −𝑲(𝐿𝑢 + 
𝑇𝑓𝑢), where 𝑲 is positive scalar, or, for multi input systems it is positive definite 

matrix. 

Step 5) Letting 𝑢 = 𝑢 + δ𝑢. 

Step6) Go back to Step 2, and repeat the calculation loop until solution had converged. 

 

4.2 The LQR solution of the optimal control design problem. Let us set terminal cost be 

zero, i.e.  = 0, and let the cost function L is defined as follows [1]-[6]: 

𝐿 =
1

2
𝒙𝑇𝑸𝒙 +

1

2
𝒖𝑇𝑹𝒖,          (39) 

where, 𝐿 ≥ 0, 𝑸 ≥ 0 diagonal weighting matrix, 𝑹 > 0 diagonal weighting matrix. 

For the linear (rather linearized) dynamical systems one can set following equations: 

𝐿𝑥 = 𝒙𝑇𝑸,          (40) 

𝐿𝑢 = 𝒖
𝑇𝑹 ,         (41) 
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𝑓𝑥 = 𝐀 ,          (42) 

𝑓𝑢 = 𝐁 ,          (43) 

so that we have 

ẋ = 𝐀𝒙 + 𝐁𝒖,          (44) 

𝒙(𝑡0 ) = 𝒙0,          (45) 

̇ = −𝐐𝒙 − 𝑨𝑇 ,          (46) 

(𝑡𝑓) = 0,          (47) 

𝑹𝒖 + 𝑩𝑻 = 0.          (48) 

Being interested in linear dynamical systems, the co-state vector can be represented as  =
𝑷𝒙, where P is the Lyapunov cost matrix. Substituting this equation into equation (46), and using 

equation (44) we can get the following matrix-differential equation: 

𝑷𝐀 + 𝑨𝑻𝐏 + 𝐐 − 𝐏𝐁𝑹−𝟏𝑩𝑻𝐏 + �̇� = 0.         (49) 

Equation (49) is the matrix Ricatti equation (MRE). If 𝑡𝑓 → ∞, and Q=const, and R=const, 

�̇� → 0, ∀𝑡, i.e. the steady-state solution of the equation (49) can be rewritten as follows [1]-[6]: 

𝑷𝑨 + 𝑨𝑻𝑷 + 𝑸− 𝑷𝑩𝑹−𝟏𝑩𝑻𝑷 = 0.         (50) 

Solution of the equation (50) called the matrix algebraic Ricatti equation (MARE) yields to 

the cost matrix P. Finding solution to the MARE is supported by many numerical tools in linear 

algebra. The MATLAB® supports solution of Ricatti equations both in continuous (are.m) and in 

discrete time domain (dare.m) [36], [37], [38]. Finally, equation 𝑹𝒖 + 𝑩𝑇 = 0 will determine the 

optimal feedback law as it given below: 

𝒖 = −𝑹−1𝑩𝑇𝑷𝒙 = −𝑲𝒙,          (51) 

where 𝑲𝑜𝑝𝑡 = 𝑹
−1𝑩𝑇𝑷 is the optimal state-feedback gain matrix for multivariable 

dynamical systems, or, optimal scalar gain. The optimal controller synthesis includes following 

steps [1]-[6], [36]-[38]: 

Step 1) The pair of {𝑨, 𝑩}  must be controllable; and, the pair of {𝑨, 𝑪} must be observable 

by R. Kalman. 

Step 2) Define weighting matrices of 𝑸 and 𝑹 by Bryson’s Rule. 

Step 3) Solve MARE (equation 50) to find cost matrix of 𝑷. 

Step 4) Substitute matrix 𝑷 into equation (51) to find optimal control law. 

Step 5) Check closed loop dynamic performances for similarity with those of the pre-defined 

ones. 

Step6) If no precise match with required performances return to Step 2 and change weights 

heuristically whilst dynamic performances are met. 

 

The LQR design problem has numerous applications in different fields of engineering 

design. There are lots of experiences gained during use of this technique. Nevertheless, this design 

procedure eliminates randomness both the external and internal environment of the UAV we deal 

with. This drawback is handled very effectively if to use the LQG (Linear Quadratic Gaussian) 

design criteria for the UAV control law synthesis. 

 

5. ROBUST OPTIMAL CONTROLLER DESIGN USING LQG DESIGN METHOD 

The problems related to the design of the optimal LQG control systems are in the focus of 

attention of many scholars since many decades. The LQG design problem is solved using separation 

principle [14]-[16], [25]-[28]. This design procedure involves two separated phase of the LQR 

design problem when the UAV closed loop control system is considered to be fully deterministic. 

At the second stage the UAV is considered to be fully random, and during controller synthesis its 

Kalman filter static gain 𝑳 is calculated. Further, using optimal feedback gain matrix of 𝑲, and the 

optimal static Kalman filter gain 𝑳 are used to construct closed loop control of the UAV. The robust 

LQG controller design is supported by MATLAB® and by its toolboxes [36], [37], and [38]. 
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The Linear Quadratic Gaussian (LQG) control problem is formulated for the linearized, time 

invariant plant model that is disturbed both with process and measurements noises. The random 

multivariable system is given with the state and output equations as follows below [14], [15], [16]: 

ẋ = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖 + 𝜞𝒘;𝒚 = 𝑪𝒙 + 𝝊,          (52) 

where 𝒙 is a column state vector of length n, 𝒖 is the control input vector of length r, 𝑨 is an 

(n×n) square state matrix; 𝑩 is an (n×r) input matrix; y is a column output vector; 𝑪 is an (m×n) the 

output matrix; 𝒘 is the vector of the process disturbances, 𝜞 is the process disturbance input matrix, 

and finally, 𝝊 is the measurement noise. 

The plant noise 𝒘 and measurement 𝝊 noise are usually assumed to be the uncorrelated 

Gaussian random processes with zero mean values, i.e.: 

E{𝒘(𝑡)} = 0;        E{𝝊(𝑡)} = 0;       E{𝒘(𝑡)𝝊𝑇(𝑡 + 𝜏)} = 0.            

(53) 

The covariance matrices of the two random signals are as follows below [14]: 

E{𝒘(𝑡)𝒘𝑇(𝑡)} = 𝑄0 > 0;        E{𝝊(𝑡)𝝊
𝑇(𝑡)} = 𝑅0 ≥ 0.          (54) 

The LQG controller design procedure is based on the minimization of the well-known 

quadratic optimization criterion as follows below [15]: 

𝐽𝐿𝑄𝐺= lim
𝑇→∞

𝐸 {
1

𝑇
∫ (𝒙𝑇𝑸𝒙 + 𝒖𝑇𝑹𝒖)𝑑𝑡
𝑇

0
} → 𝑀𝑖𝑛,          (55) 

where matrices 𝑸 and 𝑹 represent weighting matrices of the LQR design problem, such that 

𝑸 = 𝑸𝑻 ≥ 0, 𝑹 = 𝑹𝑻 > 0 and, E{. } is the expectation operator. 

Using separation principle, the LQG design problem can be solved in two decoupled stages 

[14]-[16]: 

– Determine the Kalman-estimator optimal static gain 𝑳 allowing to reconstitute the 

estimated �̂� of the state vector x (Linear Quadratic Estimator, LQE design problem); 

– Calculate the optimal control law of 𝒖 = −𝑲�̂�, where 𝑲 is an optimal static 

feedback gain matrix calculated in solution of the LQR (Linear Quadratic Regulator). 

 

Using principle of separation outlined above the state space representation of the observer-

based controller is given as follows: 

�̂̇� = 𝑨�̂� + 𝑩𝒖 + 𝑳(𝒚 − �̂�) 

�̂� = 𝑪�̂�
𝒖 = −𝑲�̂�

},         (56) 

where Kalman-filter static gain L of the optimal observer is as follows [14]-[16], [36]-[38]: 

𝑳 = 𝚺𝐂𝑇𝐑0
−1          (57) 

Matrix 𝑳 is a solution of the observer’s matrix Algebraic Ricatti equation (MARE) as it is 

expressed below [14]-[16]: 

𝑨𝚺 + 𝚺𝐀𝑇 − 𝚺𝐂𝑇𝐑0
−1𝐂𝚺 + 𝑮𝑸0𝑮

𝑇 = 0.          (58) 

Using equations (52) and (56) the following state space model can be derived: 

[
�̇�
�̂̇�
] = [

𝑨 0
𝑳𝑪 𝑨 − 𝑳𝑪

] [
𝒙
𝒙
] + [

𝑩 𝜞 0
𝑩 𝟎 𝑳

] [
𝒖
𝒘
𝝊
] .          (59) 

Combining equation (52) and (56) the Kalman-filter block diagram can be derived and it is 

depicted in Figure 2 [14]-[16]: 
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Fig. 2. Block diagram of the optimal Kalman-filter 

 

The Linear Quadratic Gaussian (LQG) controller can be completed as follows (Figure 3): 

 
 

Fig. 3. Block diagram of the LQG Controller 

 

Combining the Kalman-filter and the LQR equations the following augmented closed loop 

system state equation can be derived [14]-[16]: 

[
�̇�
�̂̇�
] = [

𝑨 −𝑩𝑲
𝑳𝑪 𝑨 − 𝑳𝑪 − 𝑩𝑲

] [
𝒙
�̂�
] + [

𝑩 𝜞 0
𝑩 𝟎 𝑳

] [
𝒙𝑟𝑒𝑓
𝒘
𝝊
]           (60) 

The robust LQG controller design is supported by MATLAB® and by its built–in functions 

like reg.m, and lqgreg.m of its appropriate toolboxes [36], [37], [38]. 
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6. ROBUST OPTIMAL CONTROLLER DESIGN USING 𝑯𝟐LQG DESIGN 

METHOD 

 

The H2LQG design procedure requires to reformulate the standard LQG design problem. In this 

framework, the block diagram of the random closed loop system with zero references can be seen in 

Figure 4. The plant 𝑷 is derived by the state equation given below [30]-[34]: 

ẋ = 𝑨𝒙(𝑡) + 𝑩𝒖(𝑡) + 𝑭𝒘(𝑡),               (61) 

where w is the white noise model of the plant disturbance, u is the control input vector. The 

regulated output vector 𝒛 (tracking errors, control inputs, measured outputs, states) and the 

measured output vector y are defined as follows: 

𝒛(𝑡) = 𝑫𝒙(𝑡)

𝒚(𝑡) = 𝑪𝒙(𝑡) + 𝝊(𝑡)
}  ,               (62) 

where 𝝊 represents the white noise of the sensors applied for measurement purposes. 

 
Fig. 4. Block diagram of the LQG optimization system 

 

The optimal LQG design allows finding closed loop control system stabilizing controller 𝑲 

that will minimize the cost function of the form: 

lim
𝑡→∞

𝐸{𝒛𝑇(𝑡)𝒛(𝑡) + 𝒖𝑇(𝑡)𝒖(𝑡)} ,              

(63) 

where 𝐸{. } represents the expected value operator. 

It is well-known that the LQG problem can be generalized to that of the so-called standard 

problem, and, the stochastic interpretations may be eliminated. The standard configuration of the 

closed loop control system of the UAV can be seen in Figure 5. 

 
Fig. 5. Closed loop system standard configuration 

 

In Figure 5. 𝑷 represents the so-called generalized plant model is as follows: 

[
𝒛
𝒚] = 𝑷(𝒔) [

𝒘
𝒖
] = [

𝑷11(𝑠) 𝑷12(𝑠)

𝑷21(𝑠) 𝑷22(𝑠)
] [
𝒘
𝒖
] ,             (64) 

where 𝒛 ∶= [𝒛 𝒚]𝑇  , 𝒘 ∶= [𝒘 𝒖]𝑇, u is the control input vector, w is the vector of the 

exogenous inputs (fixed commands, unknown commands, disturbances, noises), z is the regulated 

output, and, finally, y is the measured output vector. Partitions in P(s) in equation (64) can be 

expressed as [30]: 

𝑷11(𝑠) = [
𝑫(𝑠𝑰 − 𝑨)−1𝑭 0

0 0
] ; 𝑷12(𝑠) = [𝑫(𝑠𝑰 − 𝑨)

−1𝑩
𝑰

]

𝑷21(𝑠) = [𝑪(𝑠𝑰 − 𝑨)−1𝑭 𝑰]; 𝑷22(𝑠) = [𝑪(𝑠𝑰 − 𝑨)−1𝑩]

} .          (65) 
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The LQG system design problem can be solved if to minimize the steady-state value of the 

expected value of 𝐸{𝒛𝑇(𝑡)𝒛(𝑡)}. Using Figure 5 closed loop system regulated output z can be 

expressed in the term of the Laplace-transform given below: 

𝒛 = 𝑻𝑧1𝑤1(𝑠)𝒘  ,                 (66) 

where 𝑻𝑧1𝑤1 is the closed loop control system transfer matrix defined as: 

𝑻𝑧1𝑤1(𝑠) =  𝑷11(𝑠) + 𝑷12(𝑠)[𝑰 − 𝑲(𝑠)𝑷22(𝑠)]
−1𝑲(𝑠) 𝑷21(𝑠) .          (67) 

If the sensor noise 𝝊 represents the white noise with unit intensity matrix of 𝑰, and, if the 

closed loop control system is stable one, then the integral performance index used for the causal 

controller design of 𝑲(𝑠) can be derived using Parseval’s formula as follows: 

lim
𝑡→∞

𝐸{𝒛𝑇(𝑡)𝒛(𝑡)} =  
1

2𝜋
 𝑡𝑟 ∫ 𝑻𝑧1𝑤1(−𝑗𝜔)𝑻𝑧1𝑤1(𝑗𝜔)𝑑𝜔 → 𝑀𝑖𝑛 

+∞

−∞
 .         (68) 

The right-hand side of the equation (88) can be rewritten as the square of the second norm of 

the closed loop control system stable transfer matrix 𝑻𝑧1𝑤1: 

‖𝑻𝑧1𝑤1(𝑠)‖2
2
= 

1

2𝜋
 𝑡𝑟 ∫ 𝑻𝑧1𝑤1(−𝑗𝜔)𝑻𝑧1𝑤1(𝑗𝜔)𝑑𝜔 → 𝑀𝑖𝑛 

+∞

−∞
 .          (69) 

Summing up previous statements, solution of the LQG optimization problem outlined above 

represents the minimization of the second norm of the closed loop stable transfer matrix of 𝑻𝑧1𝑤1. 

Solution of the problem outlined previously in time domain is more convenient. For further 

discussions it is assumed that the plant dynamics 𝑷(s) is expressed with the following state space 

representation elaborated and shown by [30]: 

�̇�(𝑡) = 𝑨𝒙(𝑡) + 𝑩1𝒘(𝑡) + 𝑩2𝒖(𝑡)

𝒛(𝑡) = 𝑪1𝒙(𝑡) + 𝑫11𝒘(𝑡) + 𝑫12𝒖(𝑡)

𝒚(𝑡) = 𝑪2𝒙(𝑡) + 𝑫21𝒘(𝑡) + 𝑫22𝒖(𝑡)
} .             (70) 

The plant dynamics 𝑷(s) can be represented by the following matrix partitions: 

𝑷(s) ∶=

[
 
 
 
 𝑨  𝑩1 𝑩2
   

𝑪1
𝑪2





𝑫11 𝑫12
𝑫21 𝑫22]

 
 
 
 

  .             (71) 

In equation (71) 𝑫11 = 0 in order to obtain a finite second norm defined by equation (69). 

Additionally, 𝑫22 = 0  because real physical systems always have a zero gain at infinite frequency. 

System matrices in equation (70) are supposed to meet following assumptions: 

1. the pair of matrices (𝑨,𝑩2) is stabilizable one; 

2. 𝑫12
𝑇 𝑫12 is invertible one; 

3. 𝑫12
𝑇 𝑪1 = 0; 

4. the pair of matrices (𝑪1, 𝑨) has no unobservable modes on the complex plain imaginary axis; 

5. The pair of matrices (𝑪2, 𝑨) is detectable; 

6. 𝑫21𝑫21
𝑇  is invertible; 

7. 𝑫21𝑩1
𝑇 = 0; 

8. the pair of matrices (𝑨,𝑩1) has no uncontrollable modes on the complex plain imaginary axis. 

 

The assumptions of (1-4) stand for the solution of the optimal state feedback problem, whilst 

assumptions (5-8) are related to the solution of the optimal state estimation problem. 

Summing up: the 𝐻2-optimization method removes the stochastics from the LQG 

optimization technique. The formulation and solution of the 𝐻2-optimization problem replaces the 

stochastic dynamical system LQG optimization with minimization of the second norm of the closed 

loop control system transfer matrix 𝑻𝑧1𝑤1.The conventional LQG optimization can be considered 

for the special case of the 𝐻2-optimization problem. The conventional LQG problem is the special 

case of the generalized LQG problem outlined and discussed using Figure 6. 
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Fig. 6. The generalized LQG problem – the 𝐇𝟐 mixed sensitivity problem 

 

The colored disturbance 𝒘1(𝑠), and the measurement noise 𝝊2(𝑠) are passed through the 

shaping filters of 𝑽1(𝑠) and 𝑽2(𝑠) to determine theirs frequency content. The frequency domain 

weighting of the controlled output 𝒛1(𝑠) and input 𝒖(𝑠) are determined by weighting functions of 

𝑾1(𝑠), and 𝑾2(𝑠), respectively. 

The control system design based upon 𝐻2-optimization technique aimed at achieving 

following set of the criteria: 

1. closed-loop system stability; 

2. closed-loop system dynamic performances; 

3. closed-loop system robustness. 

 

To fulfill simultaneously system of criteria defined above the controller must ensure: 

1. large open loop gains at low frequencies; 

2. small open loop gains at high frequencies; 

3. open loop gain is kept away from the critical point of −1 + 0𝑗 at the crossover 

frequencies. 

 

For closed loop control system the sensitivity function of 𝑺(𝑠), and, the complementary 

sensitivity functions of 𝑻(𝑠) can be expressed using following equations: 

𝑺(𝑠) =
1

𝑰+𝑷(𝑠)𝑲(𝑆)

𝑻(𝑠) =
𝑷(𝑠)𝑲(𝑆)

𝑰+𝑷(𝑠)𝑲(𝑆)}
 

 

.                (72) 

In equation (72) the sensitivity function of 𝑺(𝑠) determines how the disturbance effects on 

the closed loop control system output. The complementary sensitivity function of 𝑻(𝑠) determines 

the closed loop system response. From equation (72) it is easy to find out that: 

𝑺(𝑠) + 𝑻(𝑠) = 1.                

(73) 

Using functions 𝑺(𝑠) and 𝑻(𝑠) the design criteria explained above can be redefined as 

follows: 

1. sensitivity function 𝑺(𝑠) must be small at low frequencies; 

2. complementary sensitivity function 𝑻(𝑠) must be small at high frequencies; 

3. avoid peaks in 𝑺(𝑠) and 𝑻(𝑠) at crossover frequencies. 

 

To achieve those targets defined above let us select 𝑽2(𝑠) = 0. Thus, we have: 

[
𝒛1
𝒛2
] = [

𝑾1(𝑠)𝑺(𝑠)𝑽1(𝑠)
𝑾2(𝑠)𝑹(𝑠)𝑽1(𝑠)

]𝒘1(𝑠) = 𝑻𝑧1𝑤1(𝑠)𝒘1(𝑠),            (74) 

where 𝑹(𝑠) is the input sensitivity function and it is expressed as: 

𝑹(𝑠) =
𝑲(𝑠)

[𝑰+𝑷(𝑠)𝑲(𝑠)]
; 𝑻(𝑠) = 𝑷(𝑠)𝑹(𝑠).             (75) 

If the closed loop control system id the SISO one, minimization of the second norm of the 

system transfer matrix (closed loop complementary sensitivity function) 𝑻𝑧1𝑤1 means: 
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 𝐽 =
1

2𝜋
  ∫ {|𝑾1(𝑗𝜔)𝑺(𝑗𝜔)𝑽1(𝑗𝜔)|

2 + |𝑾2(𝑗𝜔)𝑹(𝑗𝜔)𝑽1(𝑗𝜔)|
2}𝑑𝜔 → 𝑀𝑖𝑛

+∞

−∞
 .        (76) 

To achieve design goals suitable selection of weights of 𝑽1(𝑠),𝑾1(𝑠), and 𝑾2(𝑠) is 

required, and for that numerous considerations are available and widely applied in control 

engineering. The latter discussion will be about weight selection for the SISO control system case. 

The choice of the filter 𝑽1(𝑠) is often conducted leaning on LQG design problem, and we have: 

𝑽1(𝑠) = 𝑪(𝑠𝑰 − 𝑨)
−1𝑭.                (77) 

If to set F=B, we have: 

𝑽1(𝑠) = 𝑷(𝑠) = 𝑪(𝑠𝑰 − 𝑨)−1𝑩.               (78) 

where 𝑷(𝑠) represents the open-loop plant transfer function. The choice of the filter 𝑽1(𝑠) 
can be rephrased as it will shape the frequency content of the disturbance according to the open-

loop frequency response function. The filter 𝑽1(𝑠) is often chosen to be [30]: 

𝑽1(𝑠) = 𝑷(𝑠)
𝑠+𝛼

𝑠
 .                (79) 

In equation (79) 𝛼 is the design parameter. The pole at 0 in 𝑽1(𝑠) ensures 𝑺(0) = 0, and, it 

will lead to the finite second norm defined by equation (76). 

If weighting function 𝑽1(𝑠) is chosen to have integral action (pole at 0) filter 𝑾1(𝑠) may 

serve for fine tuning. The safe initial selection is 𝑾1(𝑠) = 1. 

Selection of the filter 𝑾2(𝑠) must have a zero at 0 so as to cancel corresponding pole of the 

filter 𝑽1(𝑠). There are two widely applied transfer functions of the filter as follows: 

𝑾2(𝑠) =
𝜌𝑠

𝑠+𝛼
  .                 (80) 

where in (80) filter parameters 𝜌 and 𝛼 are used for fine tuning. 𝑾2(𝑠) is expected to have 

at least zero roll-off, or, minimal roll-off of 1 dB/dec. For this purpose, 𝑾2(𝑠) is selected to be: 

𝑾2(𝑠) =
𝜌𝑠

𝑠+𝛼
(1 + 𝜏𝑠) .               (81) 

The robust H2LQG controller design is supported by MATLAB® and by its built–in function 

of h2lqg.m its appropriate toolboxes [36], [37], [38]. 

 

7. ROBUST 𝑯∞ OPTIMAL CONTROLLER DESIGN FOR UAVs 

The problems related to formulation of the 𝐻∞ controller design are well-known since many 

decades. In early works of [14], [15], [16] and [30]-[35] basics for robust control system design 

have been elaborated. The two input/two output (TITO) representation of the augmented 

multivariable system can be seen in Figure 7. [35], [36], [38]. In Figure 7. 𝑷(𝑠) is the plant to be 

controlled, 𝑲(𝑠) is the stabilizing controller, 𝒖 is the control input vector, 𝒘 is the vector of the 

exogenous inputs (fixed commands, unknown commands, disturbances, noises), 𝒛 is the regulated 

output, and, finally, y is the measured output vector. 

 
Fig. 7. Block diagram of the TITO-system 

 

The 𝐻∞ optimal control problem can be formulated as follows: for the given plant dynamics 

of 𝑷(𝑠) compute the optimal state space controller of 𝑲∗(𝑠) of the original 𝑲(𝑠) controller such 

that: 

{
𝑚𝑖𝑛  ‖𝑻𝑤→𝑧(𝑷,𝑲)‖∞

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑲 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑠 𝑷 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑙𝑦 
𝑎𝑛𝑑 𝑲 ∈  𝓚

},         (82) 

where in equation (82) the 𝐻∞-norm of the closed loop performance channel is represented 

by 𝑻𝑤→𝑧(𝑷,𝑲). Easy to agree that the controller synthesis means choice of the proper controller 
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space denoted by 𝓚. The augmented plant dynamics P(s) can be represented by the following state 

space model [35]: 

�̇�(𝑡) = 𝑨𝒙(𝑡) + 𝑩1𝒘(𝑡) + 𝑩2𝒖(𝑡)

𝒛(𝑡) = 𝑪1𝒙(𝑡) + 𝑫11𝒘(𝑡) + 𝑫12𝒖(𝑡)

𝒚(𝑡) = 𝑪2𝒙(𝑡) + 𝑫21𝒘(𝑡) + 𝑫22𝒖(𝑡)
} ,          (83) 

 

or, using standard matrix notation [35], [36], [38]: 

TITO(s) ∶  [

�̇�
−
𝒛
𝒚

] =

[
 
 
 
 𝑨  𝑩1 𝑩2
− − − −

𝑪1
𝑪2





𝑫11
𝑫21

𝑫12
𝑫22]

 
 
 
 

[

𝒙
−
𝒘
𝒖

]= 𝑷(s) [

𝒙
−
𝒘
𝒖

],         (84) 

where: 

𝑷(𝑠) =

[
 
 
 
 𝑨  𝑩1 𝑩2
− − − −

𝑪1
𝑪2





𝑫11
𝑫21

𝑫12
𝑫22]

 
 
 
 

,          (85) 

𝒙 ∈ ℝ𝑛𝑝 is the state vector, 𝒖 ∈ ℝ𝑛𝑢 is the control input vector, 𝒚 ∈ ℝ𝑛𝑦 is the measured 

output vector, 𝒘 ∈ ℝ𝑛𝑤 is the exogenous input vector, 𝒛 ∈ ℝ𝑛𝑧 is the regulated output vector. 

The state space controller 𝑲(𝑠) shown in Figure 7. can be represented as given below: 

𝑲(𝑠) ∶ {
�̇�𝑲 = 𝑨𝑲𝒙𝑲 +𝑩𝑲𝒚
𝒖 = 𝑪𝑲𝒙𝑲 +𝑫𝑲𝒚

     𝑲(𝑠) ∶  [

𝑨𝑲  𝑩𝑲

— — —

𝑪𝑲  𝑫𝑲

] ,         (86) 

with 𝒙𝑲 ∈  ℝ
𝑘 the state of 𝑲. 

The closed loop transfer channel of 𝑻𝑤→𝑧(𝑷,𝑲) in equation (82) will have the following 

state space representation that [35]: 

𝑻𝑤→𝑧(𝑷,𝑲)  ∶  [

𝑨(𝑲)  𝑩(𝑲)

— — —

𝑪(𝑲)  𝑫(𝑲)

] ,         (88) 

where the state dimension is 𝑛𝑝 + 𝑘. 

The 𝐻∞-norm of equation (82) is defined as: 

‖𝑻𝑤→𝑧(𝑷,𝑲)‖∞ = max
𝜔∈ℝ

𝜎 (𝑻(𝑗𝜔)),         (89) 

where notation 𝜎(𝑻(𝑗𝜔)) represents the maximum singular value of the complex matrix 

𝑻(𝑗𝜔). 
If to close the loop in Figure 7, one may consider that the closed-loop control system as a 

linear operator of 𝑻𝑤→𝑧(𝑷,𝑲) mapping input vector w to the output vector of z. If the controller 

K(s) stabilizes internally the plant P(s), in other words, A(K) in equation (6) is stable one, then 

operator of 𝑻𝑤→𝑧(𝑷,𝑲) maps 𝜔 ∈ ℒ2 into 𝑧 ∈ ℒ2, and, the 𝐻∞-norm in equation (7) is the ℒ2-ℒ2 

operator, thus, we have: 

‖𝑻𝑤→𝑧(𝑷,𝑲)‖∞ = 𝑠𝑢𝑝𝜔≠0
‖𝑻𝒘‖2

‖𝒘‖2
= 𝑠𝑢𝑝𝜔≠0

‖𝒛‖2

‖𝑤‖2
.          (90) 

Equation (90) derives for the closed-loop system channel 𝑤 → 𝑧 the norm of 𝛾 =
𝑻𝑤→𝑧(𝑷,𝑲), which is a factor by which input signal energy is amplified in the system output z. 

Input signal w of the system with energy of ‖𝒘‖2
2 will produce output signal of z with energy ‖𝒛‖2

2  
being no greater than 𝛾2 ∙ ‖𝒘‖2

2 as closed loop controller K is used. The optimization strategy 

defined by equation (82) tries to find stabilizing controller K(s) for which the amplification factor of 

𝛾 is the smallest, i.e.: 

‖𝒛‖2 ≤ 𝛾
2 ∙ ‖𝒘‖2,       𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒     𝛾 = ‖𝑻𝑤→𝑧(𝑷,𝑲)‖∞ .          (91) 
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This representation is very useful because all one has to do is to find channel 𝑤 → 𝑧, and, 

the smallness of the system output z to the closed loop system input w tells us more about the closed 

loop control system. 

This idea is widely used in loop shaping of the closed loop control systems depicted in 

Figure 8. [35], [36], [38]. 

 
Fig. 8. The standard loop shaping of the closed loop control system 

 

The closed loop control system scheme shown in Fig. 2 features the open loop system 

dynamics G(s), the controller K(s), the measured output y, the control vector u, and the tracking 

error e. The system inputs are reference signal r, external disturbance or plant noise d, and finally, 

sensor noise n. The closed loop control system’s chosen outputs are  �̃� = 𝑊𝑒𝑒,  �̃� = 𝑊𝑢𝑢, and  �̃� =
𝑊𝑦𝑦. In this case the input vector  𝒘𝑇 = [𝑟 𝑑 𝑛], and the output vector is 𝒛𝑇 = [�̃� �̃� �̃�], 

where filters are modeled with 𝑊𝑒, 𝑊𝑢, and 𝑊𝑦. The filters introduced in Fig.2 may be static or 

dynamic ones. If they are dynamic, they will add new states to the plant P(s) states defined by 

equation (85). 

For closed loop control system depicted in Fig.2 it is a typical dynamic performance how 

fast the closed loop control system is able to follow the reference input r, and if so, what is the 

tracking error e. From Figure 8. it is evident that transfer from the reference input r to the tracking 

error e can be found as: 

𝑻𝑟→𝑒(𝑲 ) =
1

𝑰+𝑮(𝑠)𝑲(𝑠)
.          (92) 

If the tracking problem is defined for the reference signal r varying typically in the low 

frequency range, i.e. 𝑊𝑒 represents a low-pass filter. In this case the smallness of the second norm 

‖𝑻𝑟→�̃�(𝑲 )‖∞ = ‖
𝑊𝑒

𝑰+𝑮(𝑠)𝑲(𝑠)
‖
∞

.          (93) 

defines how the low frequency component �̃� of the tracking error e is small, or, in other 

words, how the measured output y follows the reference input r in low frequency domain. 

If to evaluate and to find influence of the sensor noise 𝑛 on control signal u, the following 

performance channel must be set up: 

𝑻𝑛→𝑢(𝑲 ) = −
𝑲(𝑠)

𝑰+𝑮(𝑠)𝑲(𝑠)
𝑊𝑢.          (94) 

Sensor noises are typically of high frequency, however, it may never lead to high frequency 

components of the control vector u. It means, that 𝑊𝑢 represents the high-pass filter, i.e.   �̃� is the 

high-frequency component of the control vector u. The infinite norm of 

‖𝑻𝑛→𝑢(𝑲 )‖∞          (95) 

is putting a cost upon high-frequency components of the control vector u. 
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If the criteria set by equation (82) allows calculate the optimal controller K minimizing the 

cost, the controller design yields to robust system able to eliminate, or minimize sensor noise 

effects. 

Summing up preliminaries using equations (92)–(95), and from Figure 8. it is evident that 

there are many performances and robustness channels available for use to design controller, and 

evaluate after the closed loop control system properties. The robust 𝐻∞ controller design is 

supported by MATLAB® and by its built–in function of hinfopt.m its appropriate toolboxes [36], 

[37], [38]. 

 

8. A NUMERICAL EXAMPLE OF THE LQ-BASED OPTIMAL LQR 

CONTROLLER DESIGN FOR UAVs 

 

The identified dynamical model of the short period lateral/directional motion of the Trainer-

60 ‘Boomerang’ UAV can be derived as follows below [39]: 

�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖 = [

�̇�
�̇�
�̇�
�̇�

] = [

−0,7724 0 −18,9671 9,0867
1,9247 −19,9149 7,7565 0
69,1314

0
−23,8689

1
−2,5966

0
0
0

] [

𝑣
𝑝
𝑟
𝜙

] +

+[

0
−23,8289
−11,7532

0

2,2582
1,5015
−15,2855

0

] [
𝛿𝑎
𝛿𝑟
],            (96) 

 

where v is the lateral speed, p is the roll rate, r is the yaw rate, ϕ is the roll angle position, 𝛿𝑎 

is the angular deflection of the ailerons, and, finally, 𝛿𝑟 is the change in rudder angular position. 

Let us find stabilizing LQR controller of the Trainer-60 UAV able to manipulate short 

period motion of the roll position angle. Prior to any kind of design implemented, the dynamical 

model of the UAV defined by equation (96) must be reduced to that of the short period one. One 

can get the following state space model: 

�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖 = [
�̇�

�̇�
] = [

−19, 9149 0
1 0

] [
𝑝
𝜙] + [

−23,8289
0

] 𝛿𝑎.            (97) 

Using 𝐀,𝐁 pair of matrices the system controllability has been evaluated. The controllability 

matrix was calculated to be [36], [37]: 

𝑪𝒐 = [
−23.8289 474.5502

0 −23.8289
],            (98) 

which has a rank of 2, i.e. the dynamical system is the controllable one using Kalman-

criteria. 

Using 𝐀, 𝐂  pair of matrices the observability matrix has been calculated to be [36], [37]: 

𝑶𝒃 = [

1 0
0 1

−19.9149
1

0
0

],            (99) 

which has a rank of 2, i.e. the dynamical system is the observable by the Kalman-criteria. 

The time domain behavior of the lateral short period motion of the UAV has been analyzed. 

Result of the computer simulation can be seen in Fig. 9.a. The input of the UAV was the unit step 

change in the aileron angular position, i.e. 𝛿𝑎 = 1(𝑡) 𝑑𝑒𝑔. 
Fig. 9.a represents the roll rate and the roll angle behavior of the lateral motion of the UAV. 

The roll rate behaves as an exponential function, while the roll angle is an integral of the roll rate, 

i.e. it is a monotone increasing function of time. 

The open loop UAV has two poles on the complex plain. The poles and dynamic 

performances can be seen in Fig. 9.b. From this s-plane roots easy to see that aperiodic instability 

can be eliminated using full state feedback, and, the design procedure implemented will ensure 

optimal solution [36]-[38]. The UAV closed loop system is supposed to exclude oscillatory 
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behavior, and, the dynamic performance expressed in settling time of the closed loop control system 

used for the design goal was [39]: 

𝑡𝑠 ≤ 2 𝑠𝑒𝑐.         (100) 

During controller design, weighting matrices, for the first trial unit weighting matrices have 

been chosen as follows: 

𝑸1 = [
1 0
0 1

] ; 𝑹1=1.         (101) 

 

 
Fig. 9. The UAV open loop system behavior (MATLAB-script: the author) 

 

The dynamical system is observable and controllable by the Kalman-criteria, thus, the 

optimal controller can be designed. Optimal controller was designed using MATLAB lqr2.m 

function. Using equation (34) the cost matrix of P, as solution of the MARE, and optimal state 

feedback gain matrix of K has been calculated to be [36]-[38]: 

𝑲1 = [−0,4993 −1,0000]; 𝑷1 = [
0,0210 0,0420
0,0420 1,3351

].          (102) 

The closed loop UAV system has been evaluated in time domain. The closed loop system 

response was found for the unit step change of the roll angle, i.e. 𝜙𝑟𝑒𝑓 = 1(𝑡) 𝑑𝑒𝑔. Fig. 10.a. 

represents roll rate and roll angle time domain behavior. Finding settling time for the 5% static 

tolerance field yields to 𝑡𝑠 ≅ 4 𝑠𝑒𝑐, which represents very slow behavior of the UAV. 

Roots of the closed loop control system of the UAV are located at 𝑝1 = −31, and 𝑝2 =
−0,768. Thus, the open loop system root from the origin of the s-plane was shifted to that of the 

new coordinate of 𝑝2 = −0,768. (See Fig 10.b) In other words the state feedback was used to 

ensure stability of the closed loop control system of the UAV. 

 

 
Fig. 10. The UAV closed loop control system behavior (MATLAB-script: the author) 
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From Fig. 10.a. it is easy to determine that the closed system time domain behavior is to 

slow, thus, to accelerate transient response of the rolling motion of the UAV let us use for the 

controller synthesis following weighting matrices set heuristically after several trials to be [36]-

[38]: 

𝑸𝟐 = [
1 1
0 10

] ;  𝑹𝟐 = 1.       (103) 

Optimal controller was synthesized using lqr2.m function of MATLAB. Using equation 

(103) the Lyapunov cost matrix of 𝑷, and optimal state feedback gain matrix of 𝑷 has been 

calculated to be [36]-[38]: 

𝑲1 = [−0.5656 −3.1623]; 𝑷1 = [
0.0237 0.1327
0.1327 4.4316

].       (104) 

The UAV time domain behavior has been evaluated. Results of the computer simulation can 

be seen in Fig.11 [36]-[38]. 

 
Fig. 11. The UAV closed loop control system behavior (MATLAB-script: the author) 

 

From Fig. 11.a. it can be determined that the UAV closed loop system has faster response to 

the reference input. Finding settling time for the 5% static tolerance field yields to 𝑡𝑠 ≅ 1,5 𝑠𝑒𝑐, 
which is in line with the criteria defined by equation (33). 

From Fig. 11.b. it is easy to see that a pole of 𝑝2 = −0,768 is shifted to the newest place on 

the s-plane determined by 𝑝2 = −2,43, whilst position of the pole with coordinate of 𝑝1 = −31 is 

not varied. 

The UAV closed loop systems step responses has been compared. Results of the computer 

simulation can be seen in Fig. 12 [36]-[38]. 

Fig. 12.b. shows the UAV roll angle outer loop of the closed loop control system. The 

heuristic set of the weighting parameters of 𝑸 and 𝑹 has led to the system response with pre-

defined dynamic performances given by equation (100). 

The roll rate inner loop transient can be seen in Fig. 12.a., which represents meaningful 

increase of the maximum value of the roll rate. If such change in the roll rate amplitude is not 

allowed, weighting matrices of the integral performance index 𝑸 and 𝑹 must be changed to those of 

ensuring more complex and more sophisticated set of the closed loop dynamic performances. 
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Fig. 12. The UAV closed loop control system behavior with different weights 

(MATLAB-script: the author) 

 

The heuristic change of the weighting matrices requires high level of engineering 

experiences deduced from solution of different problems of modern control engineering and optimal 

control. Moreover, the engineering intuitions can help scheduling process described above. 

 

9. CONCLUSIONS AND OUTLOOK 

The computer aided gain selection for the UAV autopilots is an attractive method to find 

static feedback gain matrices leaning on different methods. Numerical analysis is supported by 

several powerful software like MATLAB. The problem of the gain selection for the UAV autopilots 

is an important but small part of the design engineering activity we face. 

Nevertheless, being familiar with different gain scheduling methods makes it easy to select 

the best ones fitting the more the technical requirements defined prior to computer-aided design 

To have smart and safe solutions in UAV design we have to design collision-free flight path 

for the UAV. Moreover, several critical flight emergency regimes shall be handled, like emergency 

landing in loss of command signal, low battery voltages, in severe flight conditions like very low 

environmental temperature, extreme precipitations, or icing at low altitudes. 

Future work is targeting those extreme flight regimes of the UAVs being non-examined in 

this paper flying on collision-free flight paths. 
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The effect of man on the soil in the process of agricultural use is clearly reflected in its 

nutritional regime, particularly in the transformation of nitrogen, phosphorus and potassium 

compounds due to the change of the closed cycle of open substances, the predominance of 

decomposition and mineralization of organic matter over its synthesis [1,5]. 

Under the influence of agricultural use of soils, the dynamic equilibrium formed in natural 

biocenoses in the biogeochemical cycle of substances is disturbed. Annual removal of chemical 

elements with the harvest leads to a change not only in individual properties, but also in the 

direction of many processes and ultimately soil fertility in general. Plowing of virgin lands and their 

further use as arable land leads to a significant change in the humus content and a number of 

properties. The phosphate regime of soils also undergoes significant changes. Besides, it 

significantly affects the effective soil fertility and the effectiveness of mineral fertilizers. Organic 

phosphates applied with fertilizers can be mineralized and become a source of phosphorus for 

plants, and soluble forms of mineral phosphates, on the contrary, become more or less insoluble and 

inaccessible to plants. 

In the soil, phosphorus fertilizers are converted into various chemical compounds 

characteristic of this type of soil formation (partially applied fertilizers are stored for a long time at 

the application site in the same form) and are differently available to plants. Accumulation and 

transformation of phosphorus compounds in soils is determined by the combined interaction of all 

factors of soil formation.  

Under conditions of high acidity in soils, the mobility and digestibility of phosphorus 

decreases. The formation of aluminum phosphate in the root system of plants causes a specific 

phosphate starvation of plants. 

Among the important indicators for assessing the state of fertility and properties of some 

soils are also the content and composition of humus, the number of mobile forms of mineral 

elements, buffering, the composition of absorbed cations, and the degree of saturation of bases. All 

these indicators undergo significant changes as a result of anthropogenic impact. In soils with high 

acidity, the usual agricultural use causes a slight decrease in the gross content of mobile compounds 

and the degree of mobility of phosphorus in the arable layer and a marked increase in the lower 

horizon. During cultivation, the content and mobility of phosphorus throughout the profile with 

maxima in the arable and illuvial horizons significantly increases [4].  

Increasing the pH value as a result of liming has a positive effect on the processes of 

phosphate plant nutrition. The mobility of soil phosphates under the action of liming can increase 3-

4 times. 

The content of aluminum phosphates increases in cultivated soils in comparison with 

constant steam. The explanation for this can be seen in the fact that the application of nitrogen-

potassium fertilizers activates the peroxide in the soil, resulting in increased retrogradation of the 

introduced phosphoric acid. However, the total phosphorus reserves not only in the arable but also 
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in the subsoil horizons of cultivated soils are higher than in the corresponding horizons of poorly 

cultivated soils. In addition, cultivated soil is characterized by an increased content of all mineral 

forms of active phosphates, except for iron phosphates [3]. 

Phosphates formed in the soil from phosphorus fertilizers differ sharply in their basicity. 

Phosphates of iron and aluminum are surface-complex compounds that are formed due to 

phosphoric acid as end products of hydrolysis. The deviation of the equilibrium in one direction or 

another depends on the basicity of the introduced phosphate. 

The efficiency of phosphorus fertilizer use by plants largely depends on the depth at which 

the introduced phosphates are absorbed in the soil profile and all the processes of their 

transformations are carried out. The movement of phosphates along the profile is carried out in the 

form of solutions with colloidal soil particles in the washing water regime. 

The aftereffect of phosphorus fertilizers largely depends on the genetic characteristics of 

soils, primarily the reaction of the soil solution. In podzolic soils with an acid reaction and a 

significant amount of active aluminum, soluble phosphorus fertilizers convert faster (compared to 

soils with a neutral reaction medium) into sparingly soluble forms. In chernozem-type soils, 

phosphates of fertilizers accumulate in forms that provide long-term aftereffects and significantly 

affect the effectiveness of freshly applied fertilizers [2]. 

Increasing the content of mobile forms of phosphates in the soil under the influence of 

fertilizers provides an increase in effective fertility and is considered a stable indicator of soil 

cultivation. 

In the soils of the Eastern Carpathian Foothills, due to the strong development of sludge 

processes, oxidized forms of iron and manganese are formed, as well as an increase in the content 

of mobile forms of aluminum, which affects the behavior of phosphorus in the soil. It was found 

that the phosphates introduced into the soil do not move down the profile, and the application of 

high doses of phosphorus flour (15 t / ha) sharply increases (5 times) the content of alkaline earth 

metal phosphates. It was found that the introduction of lime, phosphorus flour and manure into the 

soil increases the content of all forms of phosphates in 2 times, especially increased the 

concentration of phosphates in the extract of 0.03 N K2SO4 solution. During liming, the potential 

buffering capacity of soils to phosphorus increased most significantly [4].  

It has been suggested that the transformation of organophosphorus compounds in soils 

depends on the degree of their cultivation and, possibly, the variety of initial forms of phosphorus 

compounds. It was found that the plowing of virgin lands has different effects on the phosphorus 

enrichment of certain groups of humus compounds. Cultivation of soils is accompanied by the 

accumulation of phosphorus in cases where a positive balance of this element. The absorption 

capacity of the soil relative to phosphorus depends on many factors. This ability varies depending 

on the genetic characteristics of soils, primarily on the composition of metabolic cations and acidity. 

In the process of phosphorus absorption there is a gradual transition of soluble forms of phosphates 

into sparingly soluble ones, their binding by soils increases. Humidity, temperature, structural 

condition of soils, particle size distribution and humus content also play a significant role. 

The amount of phosphoric acid absorption by soils decreases with increasing humidity and 

decreasing soil temperature and the number of silty particles, the content of 2-3-valent cations, 

improving soil structure and, conversely, increases with acidification or increasing alkalinity of the 

soil solution. There is a close relationship between soil acidity, mobile aluminum content and soil 

phosphate intensity factor. Between the pH value and the content of mobile phosphorus, it is direct, 

and between the content of mobile aluminum and mobile phosphorus - the inverse [4]. Reducing the 

aluminum content by 1 mg / 100 g of soil leads to an increase in the content of mobile phosphorus 

by 1.4-1.7 mg / 100 g of soil. In addition, the content of mobile phosphorus depends on the content 

of humus, absorption capacity and the degree of saturation of the soil with bases. In turn, increasing 

the content of mobile phosphorus in the soil and improving other agrochemical properties increases 

the payback of fertilizers. Elevated phosphate levels reduce the toxic effects on aluminum and 

manganese plants. 
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Phosphates of fertilizers dissolve in the soil solution also as a result of imbalance between 

the solid phase and the solution. The mobility of phosphates created in the soil depends on the shape 

and ratio of compounds into which phosphates of fertilizers are converted. The nature of 

phosphorus conversion of fertilizers, the composition and properties of phosphates into which it is 

converted depend primarily on the acidity of the soil solution, mineralogical and particle size 

distribution, organic matter content and other properties of soils. In carbonate alkaline soils, calcium 

phosphates of various basicities are formed, and in soils with an acid reaction, aluminum and iron 

phosphates are formed. The predominant role of peroxides in the absorption of phosphorus in soils 

with a pH less than 6 is explained by the presence in the soil of iron and aluminum in the form of 

free oxides, or those that enter the solution as a result of decomposition of clay minerals. On acid 

soils with a predominance of mobile forms of aluminum in the soil solution, phosphorites can be 

ameliorants that reduce the harmful effects of aluminum on soil fertility by forming stable 

aluminophosphate complexes. 

Soils of different genetic nature have both common and distinctive features in the formation 

of elements of the phosphate regime under conditions of anthropogenic impact. The positive effect 

of phosphorus fertilizers on increasing the level of cultivation and fertility of soils of different 

genetic nature and crop yields remains an indisputable fact. Along with this, the transformation of 

introduced phosphates in soils takes place differently, depending on their genetic nature. 
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Цифрова трансформація соціально-економічної, виробничої сфер привносить суттєві 

зміни у розвиток сфери культури, зокрема бібліотек, які стають центрами культурної та 

ділової активності, освітніми хабами із можливостями вільного спілкування, доступу до 

ресурсів, соціальної взаємодії. Цифровізація впливає на форми і методи бібліотечної роботи, 

на можливості здійснення бібліотечних комунікацій, що об’єктивується у створенні 

гнучкого, багатофункціонального простору для людей, щоб збиратися, взаємодіяти та 

опановувати нові навички.  

На думку В. Горового, в умовах розвитку комп’ютерних технологій, бібліотеки, як 

сучасні інформаційні центри, мають змогу розширити контингент своїх користувачів, 

використовуючи дистантні форми інформаційного обслуговування. При цьому, як показує 

досвід, інформаційна, інформаційно-аналітична діяльність бібліотечних працівників може 

відбуватися з використанням сайтів інформаційних центрів або в режимі дистантного 

виконання тематичних замовлень абонентів на території України [1]. 

Для дистантного обслуговування користувачів необхідно перш за все оцифрування 

фондів і створення власних електронних бібліотек та колекцій, створення цифрових ресурсів 

перш за все регіонального значення та використання технологій мобільного зв’язку.  

Використання мобільного зв’язку має цілий ряд переваг, а саме: зручність і масовість 

доступу, персоналізація та диференціація послуг, економія часу, зняття просторових 

обмежень, більш активна участь у бібліотечному спілкуванні з бібліотекарем або іншими 

користувачами бібліотеки (наприклад, у бібліотечних чатах, блогах, соціальних мережах), 

швидкий зворотний зв'язок [2]. 

Важливо також звернути увагу на зростання значення Web-культури як здатності 

персоналу бібліотеки ефективно працювати у Інтернет-просторі використовуючи сучасні 

цифрові технології, а також підтримку внутрішньої роботи бібліотеки шляхом автоматизації 

та оптимізації робочих процесів і процесів роботи персоналу, оскільки знання, навички й 

досвід персоналу щодо використання Інтернет-технологій сприяють вивільненню 

спеціалістів для виконання творчої роботи, формують інтелектуальний потенціал бібліотеки. 
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Сучасна цивілізація знаходиться в критичному періоді свого розвитку. Становлення 

глобальної цивілізації стикається з протиріччями, що обумовлені внутрішніми 

суперечностями техногенної цивілізації, нерівномірністю економічного, технічного, 

політичного, культурного розвитку людства. 

Перелік глобальних проблем, які загрожують людству, дуже великий. До ключових 

глобальних викликів сучасності, слід віднести: швидке наростання екологічної кризи; 

дефіцит традиційних природних ресурсів (вичерпання природних, сировинних та 

традиційних енергетичних ресурсів); посилення демографічного дисбалансу, пов’язаного з 

прискореним старінням населення; наростання проблем з продовольчим забезпеченням; 

поширення різноманітних ризиків для здоров’я людини; істотне зростання соціальної 

нерівності у світі, яке досягло неприпустимо високих рівнів; поширення транскордонної 

злочинності; деформації структур ринків та криза ефективності капіталовкладень; криза 

глобального економічного управління; криза світового геополітичного устрою 

однополярного світу; глобальна культурна криза [3]. 

Проте, всі ці проблеми можна звести до одної, головної: підтримання умов для 

подальшого розвитку людської цивілізації. Оскільки глобальні проблеми тісно пов’язані між 

собою, їх неможливо розв’язати на рівні окремих країн та регіонів. Це проблеми, що 

стосуються (в тій чи іншій мірі) всіх країн і народів, вирішення яких можливе лише 

об’єднаними зусиллями всієї світової спільноти [1, c. 3]. Тому потрібен єдиний міжнародний 

механізм їх розв’язання і регулювання, визначення міжнародних правових та економічних 

норм.  

Значна частина вчених вважає, що глобальні проблеми - закономірний результат 

розвитку нашої цивілізації. З одного боку, це побічний продукт виникнення й загострення 

загально цивілізаційних проблем, які в силу обставин не вирішувалися, набуваючи кризово-

катастрофічних проявів, а з іншого - породження сучасної епохи (наслідок крайнього 

загострення суперечностей). Склалася принципово нова ситуація, коли нерівномірність 

розвитку стосується не лише окремих регіонів земної кулі, а й окремих галузей суспільного 

виробництва й діяльності. Непомірні бажання досягнути максимальних прибутків та влади 

спричинили гіпертрофований розвиток людства. Це стало об’єктивною тенденцією розвитку 

світу, хоча й цілі такого розвитку різні. Для індустріально й техніко-технологічно 

розвинених країн пріоритетними стали ті сфери і галузі, які забезпечують величезні 

прибутки, панування, авторитет і силу у світовому масштабі. Для деяких країн брак коштів, 

ресурсів змушує їх концентрувати свої зусилля й ресурси на одній чи декількох сферах 

суспільного життя. 

Україна посідає важливе геополітичне становище. Це найбільша країна Європи і тому 

має викликати особливий інтерес для всіх провідних діячів на глобальній політичній сцені.  

Велике антропогенне навантаження спричиняло прояв в Україні низки екологічних 

проблем, таких як забруднення повітря та води, зміни клімату, необхідність утилізації 

побутових, токсичних промислових і радіаційних відходів, знищення лісів, деградація 
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земельних ресурсів. Значно ускладнювало екологічну ситуацію Чорнобильська трагедія. 

Наслідки цієї глобальної аварії для здоров’я нашого народу залишатимуться важким тягарем 

і для наступних поколінь.  

Сьогодні нагальною проблемою для України є встановлення миру, збереження 

територіальної цілісності, відновлення економіки постраждалих територій. Тому, до вже 

існуючих проблем додалися й ті, що пов’язані з воєнними діями. Найнебезпечнішими їх 

наслідками є забруднення природного середовища при аварійному порушенні роботи 

великих промислових підприємств, викиди та злив шкідливих речовин, накопичення 

бойових снарядів та мін у ґрунті. 

Сьогодні, коли значно змінилася політична ситуація як в самій Україні, так в Європі і 

в світі, відбувається переоцінка відносин нашої країни з багатьма державами. Тепер ми 

повинні говорити про стратегічні відносини, тобто кардинально змінюючи умови існування 

України в цілому. Необхідне посилення співпраці урядів насамперед провідних країн світу й 

України і створення дієвих структур та механізмів для вирішення глобальних проблем та 

подолання глобальних ризиків. Це має стати першочерговим пріоритетом сталого розвитку 

світової спільноти [2, с. 30]. 

І з рештою ми отримаємо те, чого прагнемо – безпеку, визнання, інвестиції, доступ до 

ринків і технологій, залученість до світових мереж, спроможність спільно з розвиненим 

світом опиратися глобальним викликам і головне – реалізації нашого потенціалу і 

підвищення добробуту. Україна може кинути виклик самій собі і світу і реалізувати власний 

потенціал креативної інновативної країни. 
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Актуальність теми. Енергозбереження, розподіл та використання всіх видів енергії, 

разом з інформатизацією і комп'ютеризацією, стало в одним з основних пріоритетних 

напрямків технічної політики у всіх розвинутих країнах світу.. Вітчизняні рудникові 

електровози оснащені тяговим електроприводом (ТЕП) з електричними двигунами 

постійного струму та резисторно-контакторною системою керування. Даний тип ТЕП 

недостатньо ефективний, неекономічний і потребує прискорених темпів заміни на нові, 

сучасні види.     

  Найбільш перспективними для електровозів з тяговими електродвигунами (ТЕД ) 

постійного струму слід визнати широтно-імпульсні та частотно-імпульсні системи 

керування, які забезпечують плавний пуск і гальмування потягів. При цьому економія 

електроенергії може досягати 25-30%, підвищення коефіцієнта використання зчіпної ваги - 

40%. Підвищення енергоефективності та модернізація рудникових електровозів може 

проводитися заміною реостатних і ступінчастих систем керування на тиристорно-

транзисторні та транзисторні з плавним регулюванням швидкості потягу. Схеми частотно-

імпульсного управління ТЕД  постійного струму є більш простими і недорогими. Але при 

рівній вихідній потужності для нормальної роботи частотно-імпульсної схеми потрібні 

дорогі і складні електричні фільтри. З цих причин частотно-імпульсні схеми були витіснені 

більш дешевими широтно-імпульсними. На акумуляторних і контактно-акумуляторних 

електровозах сучасні системи плавного управління ТЕД.  Перевагою імпульсного 

регулювання напруги  є можливість рекуперативного гальмування аж до повної зупинки 

електровоза. При цьому повертається в накопичувач не тільки кінетична енергія поїзда який 

рухається в гальмівному режимі, але і електромагнітна енергія з індуктивностей обмоток 

тягових двигунів і згладжувальних реакторів.    Для акумулювання енергії гальмування і 

зниження стрибків струму бажано розміщувати  в схемах накопичення енергії 

суперконденсатори, які дозволяють запобігти перезаряджанню акумуляторів, яке призводить 

до інтенсивного виділення водню. У комбінованих накопичувачах енергоємність 

суперконденсаторів вибирається рівною не більше 2-4% енергоємності акумуляторної 

батареї електровоза. Набирає поширення використання накопичувачів і в тяговому 

електроприводі [1,2,3,4,5, ] . При цьому більшість дослідників, у тому числі і закордонних, 

робить висновок, що найбільш доцільно застосування ємнісних накопичувачів і обов'язково 

на базі суперконденсаторів (або інакше: ультраконденсаторів, конденсаторів надвисокої 

енергоємності),  які володіють високою питомою потужністю та не мають негативної 

екологічної дії і вибухобезпечні. 

На рисунках 1 та 2  представлені спрощені принципові електричні схеми комбінованої 

електричної системи управління (КЕСУ) в рушійному режимі та режимі рекуперативного 

гальмування електроприводу постійного струму. В процесі гальмування енергія, що 

генерується в обмотках збудження ОВ1 і ОВ2 і якорів М1 і М2 електродвигунів постійного 

струму послідовного збудження, накопичується в акумуляторній батареї GB і в конденсаторі 

з подвійним електричним шаром C. Якщо акумуляторна батарея GB зібрана з наливних 

акумуляторних елементів, то  в режимі гальмування потягу при заряді під кришкою 

батарейного ящика може накопичуватися водень. Для попередження  вибуху водню за 
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сигналом апаратури газового контролю  тягова батарея відключається і підключається 

суперконденсатор С в якому  стрибкоподібно наростає електричний струм. У наливний 

акумуляторної батареї в цей же момент часу зарядний струм падає до нуля і небезпека 

виділення водню усувається. З суперконденсаторів в зарядно-розрядних режимах водень не 

виділяється і безпечне електричне рекуперативне гальмування і заряд суперконденсаторів 

може здійснюватися аж до повної зупинки електродвигунів.      

Спростити принципові електричні схеми та підвищити надійність КЕСУ можливо при 

використанні силових біполярних транзисторів з ізольованим затвором IGBT. Спрощені 

схема КЕСУуправління в рушійному з двигунами постійного струму послідовного 

збудження наведена на рис. 1. Живлення електроприводу може здійснюватися від 

суперконденсатора С1 при включенні контактора К1 або від акумуляторної батареї GB при 

включеному контакторі К2. При вимиканні транзистора VT1 діод VD1 запирається і напруга 

джерела живлення надходить на електричні двигуни М1 і М2. Блок ШІМ керує транзистором 

VT1, плавно змінюючи тривалість імпульсів. Середнє значення напруги на електроприводі 

плавно регулюється від 0 до напруги джерела живлення Uип. 

 

 
 

Рис. 1. Принципова транзисторна електрична схема КЕСУ в рушійному  режимі де:М1, 

М2 - обмотки якорів тягових електродвигунів  постійного струму; ОВ1, ОВ2 - обмотки 

послідовного збудження; GB - акумуляторна батарея; C - суперконденсатор 

 
 

Рис. 2. Принципова транзисторна електрична схема КЕСУ в режимі рекуперативного 

гальмування 

 

На рис. 2  представлена спрощена  принципова схема КЕСУ в режимі 

рекуперативного гальмування електроприводу, виконаного на транзисторах IGBT з 

ізольованим затвором VT1 і VT2. Ця схема значно простіше схеми рекуперативного 

гальмування на тиристорах  Управління процесом електричного гальмування і прийомом 

гальмівної енергії в схемі на рис. 3 здійснюється блоком СУРТ     При включенні контактора 

К1 у відкритому транзисторі VT1 і замкненому VT2 гальмівний електричний струм з 

обмоток збудження ОВ1, ОВ2 і якорів двигунів М1, М2 протікає через діод VD і заряджає 
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акумуляторну батарею GB. При включенні контактора К2 заряджатися буде 

суперконденсатор С, транзистор VT2 повинен бути замкнений, а діод VD відкритий. Після 

спадання зарядних струмів в акумуляторної батареї і суперконденсаторі до нуля,  керуючий 

блок СУРТ і подає команду на відкривання транзистора VT2. Контактори К1 і К2 

залишаються ввімкненими, а транзистор VT2 відкривається і з'єднує безпосередньо обмотки 

електричних двигунів М1 і М2. Коли струм короткого замикання в двигунах М1 і М2 

досягне рівня уставки, блок СУРТ подає команду на ввімкнення VT2 і відключення VT1. 

Далі процес рекуперативного гальмування триває до того моменту, коли електрична і 

кінетична енергії приводу будуть дорівнювати  нулю 

Застосування гібридних накопичувачів дозволяє накопичувати гальмівну енергію в 

суперконденсаторах для подальшого використання, знизити зношення гальмівних колодок, а 

також приблизно вдвічі зменшити ємність і підвищити термін служби акумуляторних 

батарей комбінованих електровозів. 
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ДЕМОГРАФІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ОБСЯГИ, ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 
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д.г.н, професор  

Заставецький Т.Б. 
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Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

 

Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення стабільного й 

безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального демографічного розвитку слід 

розглядати як першочергові інтереси держави, як фактор і водночас як результат її 

функціонування. Від демографічних характеристик працездатного населення і показників 

демографічного розвитку залежить розвиток трудового потенціалу і, як результат, величина 

сукупного національного доходу. Однією із важливих складових характеристик населення є 

демографічне навантаження, яке визначається відношенням кількості осіб непрацездатного 

віку (категорія дітей та осіб, які досягнули 65 років і старше)  на 1 тис. осіб працездатного  

віку.  

Внаслідок низької народжуваності Україна має високий рівень старіння населення – 

17,1% осіб у віці 65 років і старше (на 1.01.2021 р.).  Хоча нині є багато країн із старішим 

населенням (у 2020 р. Україна перебувала на 23 місці у світі за цим показником).  

 

 
 

Рис. 1. Співвідношення між основними віковими групами населення України у 1989-

2021 рр., у % 

 

З рис. 1 бачимо, що в останні 15 років в Україні населення у віці 65 років і старші 

переважають кількісно вікову групу до 15 років. Вперше таке перевищення було зафіксоване 

у 2004 році і простежується дотепер. Це переважання вказує на факт демографічного 

старіння населення. Якщо у 1989-1995 рр. вікова група населення до 15 років майже в два 

рази переважала групу 65 років і старші, то в подальші роки відбувалась тенденція до 
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зрівняння цих показників [1]. Великий вплив на це мало різке скорочення народжуваності та 

великі обсяги міграцій з України, в тому числі й трудових.  

Найвищі показники старіння населення (переважання осіб пенсійного віку над дітьми) 

зафіксовано у Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській областях. 

Попри загальні тенденції зростання частки осіб пенсійного віку, в Україні залишаються 

регіони, де частка населення дитячого віку значно переважає над пенсіонерами. Сюди 

належать: Рівненська, Чернівецька, Закарпатська, Волинська області.  

Аналіз демографічних когорт показує, що у перспективі в Україні очікується 

поглиблення процесу старіння населення. Згідно з прогнозами, частка осіб віком 65 років і 

старше у 2025 році становитиме 17,4%. На швидкість цього процесу порівняно з іншими 

країнами негативно впливає висока передчасна смертність, унаслідок чого до похилого віку 

доживає значно менше осіб, ніж, скажімо, у Японії, яка посідає перше місце у світі за 

показниками старінням населення (22%). Щодо окремих регіонів України, то на ступінь їх 

постаріння, крім народжуваності, суттєвий вплив справляє також міграція. Так, через 

приплив населення з областей м. Київ за часткою населення пенсійного віку (вживаного в 

українській статистиці показника старіння) стоїть в одному ряду з відносно «молодими» 

завдяки вищій народжуваності областями [2].  

Ці та інші негативні демографічні явища (зниження показників народжуваності, 

від’ємний природний приріст населення, значні обсяги міграцій українців за кордон на 

роботу та навчання та ін.) зумовлюють посилення демографічного навантаження на 

працездатне населення України. На початок 2022 р. в Україні на 1000 осіб працездатного 

віку припадало 482 особи непрацездатного віку (серед них: 225 осіб – діти у віці до 14 років 

та 258 осіб – люди у пенсійному віці). Спостерігається суттєва різниця у демографічному 

навантаженні у регіонах України. Найбільші показники – понад 500 осіб, у Чернігівській та 

Кіровоградській областях. Найнижче демографічне навантаження на працездатне населення 

– близько 450-460 осіб, у західних областях України – Тернопільській, Чернівецькій, Івано-

Франківській, Львівській.   

Отже, однією із найважливіших демографічних проблем, з якими стикається Україна 

на даному етапі, є старіння населення, яке виявляється у підвищенні медіанного віку та 

разом з низькою народжуваністю призводить до зміни вікової структури населення та 

зростання демографічного навантаження. Розглянута демографічна динаміка неминуче веде 

до скорочення чисельності працездатного населення. Для вирішення проблеми «соціального 

утриманства», яке неминуче породжується зростанням обсягів демографічного 

навантаження, доцільно продумати заходи демографічної політики, спрямовані на розвиток 

освіти третього («срібного») віку, розвиток «срібної» економіки в країні.  
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Пусть H  – сепарабельное гильбертово пространство, A  – положительно 

определенный  самосопряженный  оператор  в  H . Пусть   2

21 , R  ,    ,R . 

Обозначим через  HRL ;2

,2   гильбертово пространство вектор-функции ),( yxf  со 

значениями в H  для которых  
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Обозначим  через  HRW n ;2

,2 
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Рассмотрим в сепарабельном  гильбертовом пространстве H  операторно-
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где  ),( yxf , ),( yxu  вектор-функции  со значениями в H , а операторы  A  и  jkA ,   

),,0,( njknjk   удовлетворяют  следующим условиями: 

1) A - положительно определений оператор с нижний граней спектра 0 , т.е. EA 0  

2) операторы jkjk AB ,,   
  njkA 

   ),,0,( njknjk   суть ограниченные 

операторы в H . 

Определение. Если при  HRLyxf ;),( 2

,2   существует вектор-функции  

   HRWyxu n ;, 2

,2 
 , которая удовлетворяет уравнению (1) почти всюду в 

2R , то ее будем 

называть регулярным решением уравнения (1). 
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Если при любом  HRLyxf ;),( 2

,2   существует регулярное решение уравнении (1),  

которая удовлетворяет оценку 

 ,2,2
LW

fconstu n  , 

то уравнение (1) будем называть регулярно разрешимым. 

В данной работе мы найдем  условия на коэффициенты уравнения (1) и вектору 

 21 ,  , которые обеспечивают регулярно разрешимость данного уравнения. 

Отметим, что при 0 разрешимость уравнения (1) исследована в работе ]1[ . А при 

0, jkA  ),,0,( njknjk   в работе  ]2[ . Для одного переменного,  когда A - 

эллиптический оператор с дискретным спектром, а ijij aA  - скалярные числа уравнение (1) 

исследована в работе  ]3[ , а когда A  самосопряженный оператор и коэффициенты  

неограниченна  операторы в ]4[  

Теорема. Пусть A -положительно определенный самосопряженный оператор с 

нижний границей спектра 0  и 021
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регулярно разрешимо. 

В дальнейшем обозначим через    
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Ефективність публічного управління й адміністрування у будь-якій сфері, окрім 

оптимального і збалансованого законодавства, цілком залежить від інституційних 

механізмів, котрі є прямими інструментами реалізації державної політики. Побудова 

центральних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, система 

комунальних спортивних закладів та інших суб'єктів фізкультурно-спортивної політики є 

тією архітектурою, яка забезпечує функціонування і розвиток усієї галузі і є збалансованим 

механізмом взаємодії. 

Відтак, на національному рівні інституціоналізація механізму реалізації державної 

політики у сфері фізичної культури і спорту в Україні відбувається у межах функціонування 

відповідних суб'єктів. Погоджуємося з С.М. Балабаном [1, с. 90] у тому, що загалом публічне 

адміністрування у сфері фізичної культури та спорту є розгалуженою сукупністю органів 

публічної адміністрації (органів державної влади та місцевого самоврядування), самоврядних 

організацій і органів громадського самоврядування, які здійснюють на постійній основі 

цілеспрямований вплив на відповідну сукупність правовідносин, що виникають у зв’язку з 

реалізацією кожним громадянином права на заняття фізичною культурою і спортом. Таке 

право, насамперед, гарантується опосередковано міжнародними інституціями, але у повній 

мірі – Верховною Радою України та Міністерством молоді та спорту України, які визначають 

і забезпечують формування та реалізацію державної політики й здійснюють законодавче 

регулювання відносин у згаданій сфері, а також у межах своїх повноважень контроль за 

реалізацією державних програм розвитку спортивної галузі та за дотриманням законодавства 

про фізичну культуру і спорт  

Механізм управління розвитком фізичної культури і спорту характеризується 

спрямованістю на переведення об'єкта управління на найбільш високий рівень його 

функціонування з урахуванням можливостей та особливостей соціально-економічного 

розвитку регіону. У галузі фізичної культури і спорту можна вирізнити ключові процеси, які 

носять матеріально-речовий характер (матеріально-технічне забезпечення, кадрове 

забезпечення, фінансове забезпечення тощо) та інформаційний (взаємозв'язки із 

громадськістю, висвітлення спортивних подій, наукове забезпечення тощо) [2, c. 159]. 

Водночас доцільно констатувати, що нормативно-правові акти органів місцевого 

самоврядування у сфері фізичної культури та спорту, прийняті з метою їх реалізації у 

відповідних територіальних громадах, здебільшого, різняться з багатьох питань 

регулювання. Тобто, зважаючи на самостійність у здійсненні повноважень органів місцевого 

самоврядування у цій сфері, фінансову спроможність та інші чинники – з одного боку, якоїсь 

єдиної системи регулювання в означеній сфері дослідження на місцевому рівні немає, але, з 

іншого – доцільно брати до уваги особливості кожної територіальної громади щодо її 

перспектив в успішному розвитку спорту. 

Отже, інституційний механізм реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту в Україні охоплює елементи трьох рівнів, представлені:  

- міжнародними інституціями (міжнародні неурядові організації, що здійснюють 

організацію та забезпечення міжнародних спортивних заходів);  
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- вищими і центральними органами державної виконавчої влади (забезпечують 

реалізацію міжнародної та державної політики в Україні);  

- місцевими органами влади (місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування, що реалізують фізкультурно-спортивну політику у конкретних населених 

пунктах).  

Потрібно зазначити, що інституційний механізм потребує пошуку оптимальної моделі 

збалансування функціонування щодо системності державної фізкультурно-спортивної 

політики, що впливає на ефективність вирішення існуючих проблем. Так, питання залучення 

кадрів та підвищення кваліфікації наявних працівників не знаходять відображення у 

цільових програмах органів місцевого самоврядування. У такому разі доцільно розглянути 

можливість впровадження проектного управління в рамках програмного цілепокладання, що 

має базуватись на реалізації такого елементу публічного адміністрування, як державно-

приватне партнерство. 

 

Список літератури: 
1. Балабан С.М. Інституціональний аспект публічного адміністрування сферою 

фізичної культури та спорту в Україні. Право і суспільство. № 6 у 2 ч. Ч. 2. 2016. С. 88 – 94. 

2. Кудлата К.В. Державне управління фізичною культурою та спортом на 
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 Chemical sciences 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЮЖНОГО РЕГИОНА 
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Жақатова Д.А. 

Серікқызы Ж. 

Казахский национальный женский педагогический университет, г. Алматы 

amikioko@mail.ru 

 

В данной статье определены физические (pH) и химические (Ca2+, Mg2+, CI⁻, 

неорганические вещества) показатели питьевой воды Енбекшинского района города 

Шымкент. 

Шымкент - старейший город Республики Казахстан, до 19 июня 2018 года являлся 

центром Туркестанской области. А так же Шымкент является одним из основных 

промышленных, торговых и культурных центров Казахстана [1]. 

Казахстан входит в число стран с низким водообеспечением среди земельных 

регионов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании в этом году поручил 

обеспечить 100% населения чистой питьевой водой. В целях реализации этой задачи в 

Шымкенте проводится системная работа. Аким города Мурат Айтенов отметил, что 

обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из важнейших 

социальных проблем. 

В период с 2022 по 23 годы будут построены еще 3 магистрали и 3 крупных 

населенных пункта. Вопрос питьевой воды по городу Шымкент полностью будет решен в 

2023 году [2].  

Питьевая вода - природная вода, органолептические свойства и химический состав 

которой является безопасным для организма человека. Устанавливаются государственные 

санитарные требования к питьевой воде. Увеличение или недостаточность элементов, 

вызывает различные заболевания человека. Вода, используемая для хозяйственно - питьевых 

нужд населения, должна соответствовать следующим гигиеническим требованиям: 

1. Органолептические свойства приятны, прозрачны, бесцветны и не имеют никакого 

постороннего вкуса и запаха, не свойственного воде; 

2. Отсутствие в избыточном количестве соли и токсичных веществ, способных 

оказывать вредное воздействие на организм человека; 

3. Отсутствие патогенных возбудителей, гельминтов яиц и личинок [3]. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель исследования: исследование качества питьевой воды Енбекшинского района г. 

Шымкент. 

Объект исследования: на объект исследования взята питьевая вода Енбекшинского 

района г. Шымкент в марте 2022 года.  

Водородный показатель. Водородный показатель характеризует концентрацию 

свободных ионов водорода в воде. Для удобства отображения был введен специальный 

показатель, названный рН. [4, с. 7] 

рН воды определяли на рН-метре Xplorer GIX. Данные, полученные в результате 

исследования, представлены в таблице 1.  

Общая и временная жесткость воды. Одним из основных характеристик воды 

является её жесткость, которая производит удаление катионов Са2+, Мg2+, Fе2+  в воде.  

Жесткость бывает временная и постоянная. Временная жесткость образуется за счет 

присутствия гидрокарбонатных солей Са или Mg, а постоянная - за счет сульфатов, нитратов 
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и хлоридов Са и Mg. Сочетание временной жесткости и постоянной жесткости дает общую 

жесткость. Жесткость воды определяется в ммоль/л по стандарту СЭВ 051-78  [5, с. 26]. 

В зависимости от общей жесткости природные воды делятся на несколько групп: 

очень мягкие - до 1,5 мг-экв/дм3; мягкие - 1,5-4 мг-экв/дм3; средней жестокости - 4-8 мг-

экв/дм3;  жесткая - 8-12 мг-экв/дм3; очень жесткая- 12 мг-экв/дм3 и более. 

Для устранения или уменьшения жесткости используются различные методы [6, с. 

447]. 

Карбонатная жесткость воды определяется путем титрования пробы воды соляной 

кислотой. А общая жесткость воды определяется комплексонометрическим титрованием. 

Это основано на образовании прочных соединений ионов Ca2+, Mg2+ с трилоном Б  [5, с. 26]. 

Данные, полученные при исследовании питьевой воды в Енбекшинском районе г. 

Шымкент, приведены в таблице 2. 

Определение ионов хлора в воде. Резкое увеличение концентрации ионов хлора в 

воде свидетельствует о загрязнении водоема сточными водами.  

Метод определения ионов хлора в воде основан на осаждении ионов хлора 

азотнокислым серебром в присутствии катализатора хромата калия в нейтральной или 

слабощелочной среде. Цвет индикатора изменяется от лимонно-желтого до пурпурно-

желтого, что свидетельствует о выделении хлорида серебра и образовании хромата серебра. 

[5, с. 26] 

Данные, полученные в результате исследования по определению ионов хлора в 

питьевой воде Енбекшинского района г. Шымкент, приведены в таблице 3. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Таблица 1 – Физические параметры воды 

№ Название места, где было получено сырье pH 

1 Город Шымкент, Енбекшинский район 6,38 

 

Таблица 2 – общая и временная жесткость воды 

№ Название места, где было получено 

сырье 

Жесткость ммоль/л 

Общий  Временный 

1 Город Шымкент, Енбекшинский район 3,75 ммоль/л 2,4 ммоль/л 

Общая жесткость воды: 

V1 (т.б) = 7,6 мл; V2 (т.б) = 8,9 мл; V3 (т.б) = 6 мл 

Жобщ = V1 • C(т.б.) • 1000 / V2 = 7,5мл • 0,05моль/л • 1000 /100 = 3,75ммоль/л  
 

Временная жесткость воды: 

V (HCl) = 2,4 мл 

Жвр = 0,1 моль/л • 2,4 мл • 1000/100 мл = 2,4 ммоль/л 

 

Таблица 3 – Ионы хлора в воде 

№ Название места, где было получено сырье Ионы хлора (CI⁻) 

1 Город Шымкент, Енбекшинский район 18,46 мг/л 

м (CI⁻) = V₁ • C • M • 1000 / V₂ 

m (CI⁻) = 2,6 мл • 0,02 моль/л • 35,5 г/моль • 1000/100 мл = 18,46 мг/л 

 

Вывод 

1. Определены физические параметры (рН) питьевой воды Енбекшинского района г. 

Шымкент. рН питьевой воды в г. Шымкент составил 6,38. 

2. Определена общая и временная жесткость питьевой воды Енбекшинского района г. 

Шымкента. Общая жесткость шымкентской воды 3,75 ммоль/л, то есть мягкая. Поэтому 

питьевая вода не соленая. Временная жесткость воды 2,4 ммоль/л, т.е. мягкая. 
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3. Определен ион хлора в питьевой воде Енбекшинского района г. Шымкента. Cl- 

содержание в воде небольшое, то есть 18,46 мг/л. 
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Pedagogical sciences 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ДИСЦИПЛІНИ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З 

ОСНОВАМИ САПР В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Кологойда А.В. 

канд.техн.наук, доцент 

Іваненко К.М. 

канд. техн. наук 
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канд. техн. наук, доцент  

Волкова Р.М. 

ст. викладач 

Національний університет «Чернігівська політехніка» 

 

В національному університеті «Чернігівська політехніка» освітньо-професійною 

програмою «Харчові технології та інженерія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

181 - Харчові технології галузі знань 18 - Виробництво та технології передбачено викладання 

вибіркової освітньої компоненти Проектування підприємств харчової промисловості з 

основами САПР (5 кредитів ЕКТС).  

Данна дисципліна повинна надати студентам необхідні знання для виконання 

курсового проекту та кваліфікаційної роботи, а в подальшому – підготувати до самостійної 

роботи інженера-технолога на підприємствах харчової промисловості. Під час викладання 

курсу потрібно навчити студентів  вимогам ЄСКД до робочих креслень, до оформлення 

проектної документації, стадійності промислового проектування; надати знання про 

програмне забезпечення AutoCAD, основні вимоги до нанесення розмірів, тексту та написів; 

характеристику технологічних схем та особливості їх зображення; правила зображення 

обладнання на планах та у розрізах, послідовність створення плану і розрізів приміщення; 

правила нанесення розмірів і позицій обладнання, висот приміщення та його складових; 

методику створення креслення та виведення його на друк тощо.  

Враховуючи карантинні обмеження, здобувачі вищої освіти отримують знання за 

допомогою онлайн-ресурсів та інтерактивних додатків. Під час підготовки майбутніх 

фахівців викладачам необхідно інтегрувати цифрові інструменти у навчальний процес 

студентів. Вплив змін сучасності на освітній процес має відбуватися за рахунок 

впровадження нових форм та нових форматів віртуальної освіти. 

У засвоєнні дисципліни важливе місце посідають такі засоби інформаційних 

технологій як електронні ресурси, ситуаційно-рольові, моделювання процесів і явищ, тощо. 

Ці елементи освітнього процесу дають змогу студентам ефективно залучатися до 

опрацювання завдань з виробничим змістом, що допоможе ефективно виконати графічну 

частину курсових проектів та кваліфікаційних робіт.  

Необхідним апаратним забезпеченням робочого місця викладача є комп’ютер (в тому 

числі портативний) обладнаний засобами для проведення відеоконференцій (камера, 

мікрофон, аудіосистема). В той самий час використання додаткового апаратного 

забезпечення дозволяє значно підвищити якість навчального забезпечення. 

 За умов дистанційного навчання згідно з положеннями нормативної бази 

університету [1,2]  заняття проводяться за змішаною навчальною системою. Взагалі, в світі 

розрізняють синхронні навчальні системи, асинхронні та змішані. За сучасних умов 

дистанційного навчання саме змішана система оптимальніше компенсує недоліки он-лайн 

навчання в університеті. Тобто, використовуються всі традиційні можливості порталу 

дистанційної освіти Moodle (асинхронна навчальна система) та проведення навчальних 

занять за розкладом в он-лайн режимі в режимі конференцій Zoom ( синхронна система). 
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Практичні заняття проходять із застосування інтерактивних технологій. Викладач 

дозволяє демонструвати екран декільком учасникам і студенти, у яких на домашньому 

комп’ютері відкрита програма Компас, періодично демонструють свій екран викладачу і 

групі. Викладач корелює роботу, вказує на типові помилки. Складності із синхронною 

роботою групи виникають через те, що у студентів на домашніх комп’ютерах встановлені 

різні версії програми Компас (14, 16, 18). Відповідно, лише демонстрація екрану дозволяє 

викладачу знайти відповідні функції в програмі кожного студента та допомогти їм оволодіти 

навичками креслення  в програмі Компас. 

У викладанні даної освітньої компоненти важливе місце посідають такі засоби 

інформаційних технологій як електронні ресурси та моделювання процесів. Ці елементи 

освітнього процесу дають змогу студентам ефективно залучатися до розробки плану цеху, 

який вони проектують під час виконання курсового проекту, що допоможе їм за умов 

дистанційного навчання виконати графічну частину проекту, а використання додаткового 

апаратного забезпечення дозволяє значно підвищити якість навчального забезпечення. 

Застосування інформаційних технологій, звичайно, має ряд недоліків, серед яких 

відсутність впевненості викладача в самостійності виконання завдань, в самостійності 

відповідей при здачі модульних контролів тощо, тому синхронна робота викладача з групою 

під час проведення практичних занять є обов’язковою.  

Таким чином, навчання онлайн потребує високого рівня мотивації як студентів так і 

викладачів до оволодіння новими знаннями, навичками роботи з сучасними програмними 

засобами та сервісами. Основною умовою успішного здобуття освіти студентами, і не тільки 

онлайн, є їх усвідомлення того що їм потрібні знання та навички, а не оцінка та залік. 
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Головна теза сучасності: весь світ, зокрема економіки, є нелінійний. Його наукове 

дослідження з використанням дискретних відображень має певну перевагу над 

неперервними динамічними моделями.  

Ортодоксальне рекурентне співвідношення 

                                                  𝑥𝑛+1 = 𝜆 ∙ 𝑥𝑛 ∙ (1 − 𝑥𝑛),                                                        (1) 

де п – індекс ітерації, λ – певна скалярна величина, а х має предметне тлумачення, 

відоме своїм широким застосуванням у багатьох сферах науки, зокрема в комп’ютерному 

моделюванні еволюції нелінійної економічної системи [1,2]. Залежно від числового значення 

λ спостерігаються різноманітні динамічні траєкторії – від простих до циклічних різних 

періодів та хаотичної поведінки дивного атрактора. 

Як у статті [3], де було вперше запропоновано експоненційне узагальнення методу 

дотичних для прискореного пошуку коренів нелінійного алгебраїчного рівняння, нижче до 

уваги фахівців із моделювання економічної динаміки пропонується експоненційна 

модифікація виразу (1), а саме: 

                                         у𝑛+1 = 𝜆 ∙ (exp ( 𝑦𝑛 ∙ (1 − 𝑦𝑛)) − 1).                                        (2) 

Якою стає поведінка траєкторії згідно виразу (2)? Проведемо порівняльний аналіз із 

результатами дослідження рекурентного співвідношення (1). 

Якщо для виразу (1) при λ = 3,2  і х0=0,8 має місце стійкий цикл періоду 2 і певний 

сталий фазовий простір, а при λ = 3,5  і х0=0,8 теж спостерігається стійкий цикл періоду 4 і 

нестабільний фазовий простір (рис.1), 

 

 
 

Рис. 1. Графік залежності між послідовними значеннями 
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то на підставі виразу (2) зазначена поведінка досягається для λ є [2,65; 3), λ є [3; 3,2] 

відповідно. 

Схильність до хаосу ілюструють рис. 2 і 2а для модифікованого логістичного 

відображення та λ є [3,23; 3,569], а для  ортодоксального логістичного відображення 

зазначена поведінка досягається для λ є [3,569; 4] відповідно. 

 

 
 

Рис. 2. Динамічна траєкторія експоненційного логістичного відображення 

 

 
 

Рис. 2а. Графік залежності між послідовними значеннями 

 

Цікавими є розбіжності траєкторій ортодоксального логістичного відображення (рис. 

3 і 3а) та модифікованого логістичного відображення (рис. 4 і 4а) для граничного значення λ 

= 4. 
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Рис. 3. Динамічна траєкторія логістичного відображення 

 

 
 

Рис. 3а. Графік залежності між послідовними значеннями 

 

 
 

Рис. 4. Динамічна траєкторія експоненційного логістичного відображення 
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Рис. 4а. Графік залежності між послідовними значеннями 

 

Для логістичного відображення (1) при λ = 4 і початковому значенні х0 = 0,1 після 10 

ітерацій показник Ляпунова L = 0,6972 характеризує швидкість exp(L) розбігу достатньо 

близьких траєкторій: за вказаних умов має місце детермінований хаос. 

Зауваження. За визначенням показник Ляпунова 𝐿 =  
𝑑 𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
 є першою похідною 

функції f(x), яка являє собою праву частину рекурентного співвідношення (1). Величина L 

розраховується як середнє для певного числа ітерацій. 

Для різновиду виразу (2), а саме 

                                                       у𝑛+1 =∙ exp (𝜆 ∙ 𝑦𝑛 ∙ (1 − 𝑦𝑛)) − 1                                   (3) 

величина L = - 0,0956, тобто має місце стійкий режим.  
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Використання  примусової праці іноземних робітників у промисловості та сільському 

господарстві Третього рейху у роки Другої світової війни було наймасовішим в історії 

людства. Об’єктивне дослідження цього явища вимагає звернення до витоків формування 

системи примусової праці в економіці Німеччини, яка у випадку Третього рейху була 

унікальною, оскільки базувалась не тільки на суто економічних, а й на філософсько-

ідеологічних засадах.  

Історію праці іноземних робітників досліджували Зігрід та Вольфганг Якобейт 

(Jacobeit Sigrid, Jacobeit Wolfgang). Вивчаючи повсякденне життя німців, науковці 

розглядали працю іноземців як один з аспектів трансформації німецького суспільства часів 

кайзерівської Німеччини [7]. Особливості організації праці іноземних сезонних та 

вимушених робітників, починаючи з кінця ХІХ ст., вивчав Ульріх Херберт (Herbert Ulrich) [4. 

5, 6] Вклад іноземних робітників у економіку Німеччини у роки Першої світової війни 

висвітлено у наукових роботах Лотаря Елснера (Elsner Lothar) [2, 3]. Філософсько-

ідеологічні засади Третього рейху розглянуто у ґрунтовній аналітичній роботі Вільяма 

Ширера (William Shirer) [9].  Незважаючи на досить значний науковий доробок з проблеми 

примусової праці, питання все ще вимагає подальшої розробки та систематизації. 

У рамках нашого дослідження поставлено мету розглянути витоки та шляхи 

формування системи використання примусової праці в економіці Німеччині. 

Починаючи з другої половини XIX ст. у Німеччині склалися економічні умови, які 

сприяли масовому добровільному залученню іноземних робітників на сезонні роботи. 

Переважно брак робочих рук відчувався у аграрному секторі. Він був зумовлений процесом 

індустріалізації у країні. Сільська молодь масово залишала сільськогосподарські 

східнонімецькі землі, де умови життя та заробітна платня поступалися промислово 

розвинутим західним землям. Проблему нестачі робочих рук на полях німецькі поміщики 

вирішували шляхом заміщення місцевого населення польськими сезонними робітниками, які 

прибували з Російської та Австро-Угорської імперій [6, с. 24]. На державному рівні цей 

спосіб виходу з ситуації було підтримано через впровадження протекційних митних зборів та 

відкриття кордонів для сезонних робітників  Ця законодавча політика Німеччини призвела 

до того, що вже у 1907 р. у її сільському та лісничому  господарстві було зареєстровано 280 

тис. іноземних робітників, переважну більшість з яких становили поляки [8, с. 22]. 

Поміщики досить швидко відчули переваги використання праці трудових мігрантів. 

Тікаючи від важких економічних умов вдома, поляки були надзвичайно вразливими, а отже і 

невимогливими щодо умов та оплати праці на чужині. Їхня середня заробітна платня була 

нижчою, ніж у німецьких робітників, а умови життя, праці, а також ставлення господарів –  

нестерпними, що засвідчують часті випадки порушення робочих договорів та втечі сезонних 

робітників з місця роботи [5, с. 42]. Польські робітники не мали можливості відстояти свої 

інтереси, але за ними залишалось право змінити господарство і перейти на роботу до іншого 

поміщика [8, с. 22]. 

Вирішуючи економічну проблему, німецьке керівництво зітнулось з політичним 

протистоянням у суспільстві. Велика кількість іноземців, яка прибувала до Німеччини, 

сприймалась місцевим населенням як загроза – «полонізація Східної Прусії» [5, с. 16]. Для 

зменшення політичної та соціальної напруги у суспільстві було вжито декілька кроків. Так, з 

метою регламентації перебування іноземних робітників в Німеччині було прийнято 
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спеціальний закон, який обмежував їх право працювати там на строк з 1 квітня до 15 

листопада [4, с. 23]. Цей закон зафіксував виключно сезонний характер роботи іноземців на 

території Німеччини. Наступним обмежувальним кроком по відношенню до польських 

робітників стало введення «легітимаційних карток», які забезпечували облік та контроль 

переміщення іноземної робочої сили по країні. Змінити місце роботи стало можливим тільки 

за згоди роботодавця [4, с.34]. Це були перші заходи, які дискримінували сезонних 

робітників на законодавчому та адміністративному рівнях, але праця поляків на той час ще 

не була примусовою. 

Ситуація змінилась із початком Першої світової війни. Хибні висновки німецького 

командування щодо людських ресурсів та продовольства у країні призвели до введення 

низки заходів примусового характеру до тієї частини трудового законодавства Німеччини, 

яка врегульовувала умови праці та набору іноземних робітників. Так, вже у вересні 1914 р. 

військове міністерство Пруссії, яка була провідною державою Німецької імперії,  видало 

наказ, відповідно до якого польським робітникам, які прибули до Німеччини не з союзної 

Австро-Угорщини,  заборонялось повернення на батьківщину після закінчення сезонних 

робіт. Було обмежено їхню свободу пересування і листування. Заборона повертатись на 

батьківщину позначилась на соціальному становищі цих працівників, викликавши зниження 

або скасування заробітної плати, посилення нагляду та покарань [2, с.112;]. Отже, саме з 

початком війни кайзерівська Німеччина на законодавчому рівні перейшла до примусового 

утримування та жорстокої експлуатації іноземних робітників. 

Протягом Першої світової війни у Німеччині поряд з примусовою працею цивільних 

громадян з окупованих територій  (Бельгії, Російської імперії) широко використовувалась і 

праця військовополонених. Військовополонені зі Східної Європи вважались 

малокультурними тому їх ізолювали від військовополонених західноєвропейського 

походження, яких утримували у значно кращих умовах і ставлення до останніх було досить 

гуманним [1]. 

Під час Другої світової війни Німеччина знову зіткнулась з необхідністю тотальної 

мобілізації економіки, реорганізації управління промисловістю, перерозподілом робочої 

сили та заміщенням мобілізованих, які складали найбільш дієздатну частину населення, 

іноземними працівниками з окупованих територій. Однак, підходи окупантів до цих 

працівників значно різнилися залежно від національності, країни (регіону) поневолення 

відповідно до нацистської расової політики. 

 Відповідно до Вільяма Ширера (William Shirer), ідея примусової праці була 

невід’ємною частиною економічної політики А. Гітлера, який ще у 1923 р. стверджував, що  

«ніяка економічна політика неможлива без меча, ніяка індустріалізація неможлива без 

застосування сили», а право на перемогу мають тільки найкращі та найсильніші. Такими, на 

його думку, були народи, які належали до арійської «раси господарів» (Herrenvolk), 

покликанням яких було правління меншими народами. Пізніше ця ідея про расову перевагу 

знайшла своє відображення у книзі А. Гітлера «Моя боротьба» («Майн кампф»), на якій 

розбудовувався Третій рейх і «новий порядок» у Європі. 

А. Гітлер стверджував, що «Кровозмішування і відповідне зниження расового рівня є 

єдиною причиною вимирання стародавніх цивілізацій; люди гинуть не в результаті 

програних воєн, а через втрату опірності організму, яка присутня лише у чистокровної 

особистості. Усі, хто не належить до вищої раси, є покидьками». До покидьків А. Гітлер 

відносив євреїв та слов’ян. Таким чином, відповідно до «нового порядку», який у ході Другої 

світової війни насаджувався серед слов’янських народів, чехи, поляки, росіяни та інші 

слов’яни  були приречені назавжди перетворитись на підневільних чорноробів у своїх 

німецьких панів [9]. 

Підсумовуючи, можемо дійти висновку, що система примусової праці у Німеччині 

склалась наприкінці XIX – на початку XX ст. Кайзерівська Німеччина заклала підґрунтя  для 

системи примусової праці іноземних робітників як в економічній площині, так і в площині 
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міжнаціональних стосунків. Політика сегрегації за національною та державною 

приналежністю  стала фундаментом ідеології та економіки Третього рейху. 
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Культурно-освітня співпраця держав є не тільки інструментом розбудови 

міжнародних відносин, а й ефективним засобом розширення джерел та методів вивчення 

іноземних мов, історії та культури. Прикладом такого формату взаємодії є діяльність фонду 

«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (“Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ)) 

Федеративної Республіки Німеччина в Україні, який було засновано для організації виплати 

компенсацій колишнім підневільним робітникам та особам, які постраждали від націонал-

соціалізму [7]. По завершенню здійснення виплат Фонд продовжив і розширив свою 

діяльність. Сьогодні він сприяє реалізації міжнародних проєктів, спрямованих на підсилення 

партнерської взаємодії й співпраці між Німеччиною та країнами, які значною мірою 

постраждали від наслідків націонал-соціалізму. Переважна більшість проєктів реалізується  

за трьома основними напрямками: 

- аналіз історичних подій (Проєкти, що заохочують молодь до вивчення подій 

націонал-соціалістичного минулого, а також до збереження у пам’яті людства їх наслідків); 

- демократія та права людини (Підтримка міжнародних ініціатив, спрямованих на 

посилення засад демократії та зміцнення прав людини); 

- гуманітарні ініціативи з метою надання допомоги тим, хто пережив націонал-

соціалістичну диктатуру (Міжнародні проєкти допомоги жертвам націонал-соціалізму на 

місцях) [3]. 

Звіти Фонду засвідчують, що серед країн-партнерів із реалізації проєктів Україна є 

беззаперечним лідером. Для наочної ілюстрації цього наведемо дані за 2011 рік: Україна – 36 

проєктів, Білорусія – 26, Ізраїль – 8, Польща – 8, Росія – 8, Чехія – 9 [5]. Найбільше (56) 

проєктів в Україні було реалізовано в 2015 році [6]. 

Надзвичайно плідним стало партнерство Українського культурного фонду та EVZ у 

рамках програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді», яка стартувала в 2019 р. 

Метою цього партнерства є посилення українсько-німецької співпраці, спільний пошук 

відповідей на виклики сучасного світу, підтримка культурного діалогу, створення 

українсько-німецьких проєктів у галузях культури та мистецтва [4]. За досить короткий час 

дії програми «MEET UP!»  Фондом було підтримано 180 проєктів, у яких взяли участь 6000 

молодих людей з України та Німеччини [2], що засвідчує значну інтенсифікацію відносин 

Німеччини з Україною через надання підтримки молоді з активною позицією, вихідцям із 

Німеччини та України. Така діяльність є запорукою встановлення та збереження у 

майбутньому порозуміння між народами. 

Одним з продуктів цієї німецько-української співпраці стали онлайн-архів та 

навчальна онлайн-платформа, які можуть ефективно використовуватись для наукових та 

освітніх цілей. 

Архів інтерв’ю «Примусова праця 1939-1945» містить близько 600 аудіо- та 

відеоінтерв’ю з колишніми працівницями та працівниками з 26 країн, які змушені були 

працювати на націонал-соціалістичну Німеччину. Інтерв’ю супроводжуються 

транскрипціями, перекладами (англійською, німецькою, російською та чеською мовами), 

фотографіями та короткими біографіями.  

Застосовуючи метод усної історії та усноісторичні дослідження, укладачі розробили 
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також онлайн-платформу «Навчання на основі інтерв'ю», яка дозволяє використовувати на 

заняттях з історії архівні ресурси. До 25-хвилинних біографічних фільмів розроблено 

завдання та дібрано супровідні матеріали. Крім того, на платформі розміщено фільм, який 

розкриває історичний контекст нацистської примусової праці, інформаційні тексти, 

методичні розробки, а також хронологічну таблицю та словник із зазначеної теми [1]. 

Оскільки архівні та навчальні матеріали доступні декількома мовами, платформа 

відкриває широкі можливості для застосування  методики CLIL ((Content and Language 

Integrated Learning) вивчення іноземною мовою всіх або декількох предметів шкільної 

програми) під час вивчення історії. Методика предметно-мовного інтегрування значно 

підвищує мотивацію учнів до вивчення іноземних мов та, в нашому випадку, історії. 

Отже, німецько-українська партнерська взаємодія, підтримана EVZ, відкрила нові 

можливості для поглибленого пізнання і збереження історичної пам’яті про трагедію, яку 

принесла нашому народу Друга світова війна; встановлення цивілізованого діалогу між 

європейськими країнами, які були непримиренними ворогами під час війни; проговорення 

травм минулого та пошуку нових ефективних форматів навчання. 
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Динамічний розвиток цифрових технологій вимагає від учасників ринкових відносин 

побудови адекватної, збалансованої системи комунікацій із споживачами, партнерами та 

іншими контактними аудиторіями. З огляду на поточні тенденції використання цифрових 

каналів маркетингової комунікації, можна припустити, що роль «ядра» такої системи в даний 

час і в перспективі відіграватимуть соціальні медіа. 

При цьому публікації на цю тематику, як правило, характеризуються практичною, 

прикладною спрямованістю, рекомендації та рішення більшою мірою є ситуативними, а 

понятійний апарат допускає використання термінів «соціальні медіа» та «соціальні мережі» 

для позначення як одного і того ж, так і абсолютно різних явищ. 

Соціальні медіа – це не лише соціальні мережі, це все інтернет-ресурси, які 

дозволяють обмінюватися інформацією у вигляді тексту, графічних зображень, музики, 

відеороликів. Користувач може взаємодіяти з іншими учасниками платформи, публікувати 

особисту інформацію або залишатись у ролі спостерігача. 

При комерційному просуванні контент у всіх соціальних медіа об'єднаний загальною 

ідеєю чи тематикою, має відомий стиль публікацій як і тексті, і у ілюстраціях. 

Шостий щорічний звіт Hootsuite про соціальні тенденції розкриває п'ять основних 

трендів у 2022 році.  

Опитування понад 18 000 маркетологів, підкріплене глобальними даними та думками 

галузевих експертів, клієнтів та партнерів компанії, виявило, що: 

- Розумні бренди нарешті налагоджують відносини з спільнотою, співпрацюючи з 

креаторами, щоб спілкуватися з новою аудиторією, завойовувати їхню довіру та набувати 

культурного капіталу. 

- Споживачі висувають до брендів вищі стандарти, коли справа стосується креативу в 

рекламі в мережах, але винагороджують тих, хто розуміє це правильно. 

- Побачивши цінність соціальних мереж у маркетингу, керівники компаній знаходять 

новаторські способи розширити його на інші підрозділи у своїх організаціях. 

- Соціальна комерція стає основним каналом роздрібної торгівлі, при цьому бренди 

будь-якого розміру відкривають соціальні вітрини та розширюють межі можливостей 

покупок в Інтернеті. 

- Оскільки попит на обслуговування клієнтів дуже важливий, компанії в мережах 

затьмарюють своїх конкурентів якіснішим обслуговуванням клієнтів. 

За допомогою основних висновків, експертного аналізу та галузевих прикладів у звіті 

розповідається, як: 

- Бренди нарешті отримують права спільноти (за допомогою творців): діджитал 

спільноти стають все більш важливими для життя та ідентичності споживачів, а творці є 

ключем до їхнього розкриття. 

- Маркетологи виявляють креативний підхід у міру того, як споживачі переймаються 

увагою до реклами в мережах: споживачі вимагають від брендів вищих стандартів, коли 

справа доходить до креативу реклами в соціальних медіа (і винагороджують тих, хто розуміє 

це правильно). 

- Соціальні мережі поступово виходять за рамки відділу маркетингу: бізнес-лідери 

удосконалюють програми захисту інтересів співробітників, освоюють соціальне слухання, 

щоб збирати інформацію про споживачів, і прагнуть вплинути, який, на їхню думку, надає 

соціальний вплив на маркетинг у масштабах усієї організації. 
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- Соціальні мережі стають основою купівельного досвіду: ера соціальної комерції в 

самому розпалі, і можливості стають дедалі ширшими. Конкурентоспроможні малі 

підприємства знаходять баланс між вітринами у мережах та фізичними магазинами, тоді як 

великі бренди перевіряють зовнішні межі можливостей онлайн-покупок. 

- SMM-маркетологи рятують свої бренди від апокаліпсису обслуговування клієнтів: 

попит на обслуговування клієнтів, а не на соціальні мережі, зростає, і менеджери соціальних 

мереж тепер знаходяться я в ідеальному положенні, щоб зіграти героя та провести свої 

організації під час потрясінь [1]. 

Якщо розглядати більш детально, о варто виділити і такі тренди поточного року: 

- Маркетинг мікровпливу (Micro-Influencer Marketing) - у 2022 році тренд виріс на 

мікроінфлюєнсерів, які можуть принести бізнесу більший потенціал. До них відносяться 

блогери з нижчою кількістю підписників, починаючи від 1 до 10 тисяч.  

- Штучний інтелект - цей тренд SMM на 2022 рік прогресуватиме не лише у сфері 

соціального маркетингу, а й в інших галузях. Штучний інтелект дає можливість 

оптимізувати процес та покращити результати. Автоматизація SMM 2022 дозволяє 

проводити точний аналіз шаблонів пошуку та поведінки клієнтів. Інструмент допомагає 

встановити зв’язок між складними наборами даних, які потребують витрат у часі та 

людських зусиль. 

- Гнучкий маркетинг (Agile-marketing) - це метод SMM на 2022 гнучкого планування 

маркетингових стратегій з використанням даних та аналітики. При вирішенні проблем можна 

використовувати тести, оцінювати результати та ефективно впроваджувати зміни.  

- Голосовий пошук - це дозволить отримувати сигнали з профілю та пропонувати 

вигідні результати потенційної цільової аудиторії. Голосовий пошук та популярність на 

використання інструменту зростає щодня. 

- Прямі трансляції - тренд SMM 2022 тільки набирає популярності, тому варто 

частіше взаємодіяти із клієнтами за допомогою прямих трансляцій. Це також дозволяє 

створити почуття спільності серед клієнтів, зміцнюючи тим самим лояльність клієнтів. 

- Короткий відео контент  - короткі відео вивела в лідери соціальна мережа TikTok, 

яка наразі налічує вже близько 850 мільйонів користувачів. Google прогнозує, що до 2025 

відеоконтент займатиме близько 80% всього інтернет-трафіку. Оскільки кількість відео 

зростає, підвищуватимуться вимоги до якості контенту. З’явиться необхідність працювати 

над створенням унікального, цікавого змісту, розробляти стратегії включення відеороликів у 

свій маркетинговий комплекс. 

- Ексклюзивність, висока якість обслуговування. 

- Захист даних - один з найактуальніших й гарячих трендів SMM 2022 не тільки у 

сфері SMM для бізнесу. По всьому світу посилюються правила конфіденційності та 

збереження даних користувача. GDPR вже впроваджено в Європі, пов’язані з цим проблеми 

можуть вплинути на бізнес кожного бренду в індивідуальному порядку. Оскільки люди 

працюють з дому, захист особистих даних стає як ніколи важливим. Google 

Chrome повідомив, що до кінця 2023 він почне видаляти файли cookie для відстеження [2]. 

Соціальні медіа - це об'єднаний функціонал нових медіа та соціальних мережевих 

структур, реалізований у цифровому середовищі. Таким чином, соціальні медіа – це 

інформаційні ресурси, на основі яких можливе здійснення соціальної мережевої взаємодії. 

Традиційні комунікаційні моделі соціальних медіа – «соціальна мережа» та «блог» – 

пропонують різні формати взаємодії компаній з клієнтами, але в процесі розвитку ці 

відмінності поступово стираються і відбувається формування більш універсальної та гнучкої 

моделі, що дає більш широкі можливості просування бізнесу у соціальних медіа. 

 

Список літератури: 
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Режим доступу: https://www.hootsuite.com/ 



128 

2. Тренди SMM на 2022 рік. Що потрібно знати для активного просування у 

соціальних мережах? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://web-

promo.ua/ua/blog/trendy-smm-na-2022-god-chto-nuzhno-znat-dlya-aktivnogo-prodvizheniya-v-

socialnyh-setyah/#osnovni-trendi-smm-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

Other professional sciences 

 

PINTEREST – НЕЗАЙНЯТА НІША ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО 

ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ 

 

Кривда Ю.В. 

Черкаський державний бізнес-коледж 

Науковий керівник: викладач Залозна Т.Г. 

 

Pinterest – одна з провідних соціальних платформ у світі, що пропонує користувачам 

величезний каталог фотографій на різноманітну тематику. Можна вибирати товар або 

послугу, зберегти картинку на свою дошку. Якщо картинка викликає інтерес, можна перейти 

за посиланням на першоджерело – статтю, пост в соцмережі, товар на сайті. 

Найважливіша для бізнесу особливість Pinterest полягає в тому, що на відміну від 

соціальних мереж, які орієнтовані на минуле, Pinterest орієнтований на майбутнє. У Фейсбуці 

хваляться фотографією вже випеченого торту, а у Pinterest шукають рецепт як тільки 

з'явилася ідея. У Pinterest можна зловити споживача, коли у нього тільки з'явилося бажання. 

Реєстрація бізнес-аккаунта безкоштовна. Ви отримаєте доступ до статистики, 

можливість оптимізувати Піни і рекламувати їх. «Докладні Піни» дозволяють додавати 

рецепти, посилання на статті, товар, додаток. 

Просування у Pinterest дозволяє піднятися в пошукових системах, так як ця платформа 

добре індексується в Google. Конкуренція в Pinterest за останній рік дуже зросла, проте 

контенту на рідній мові досить мало. Так як Pinterest це платформа більше для Західної 

Європи, то пріоритет в пошуковій системі віддається англійській мові.  

Аудиторія Pinterest складає 478 млн осіб і з року в рік ця цифра зростає. Йти в 

Pinterest щоб залучити трафік перспективно і взагалі не пізно. Конкуренція ще не дуже 

велика. 97% запитів в Pinterest не про бренд, користувачі шукають звичайні речі ,а не 

брендові, що дає шанс творчим підприємцям показати та продати їм свій продукт. 

85%користувачів приходять в Pinterest ,коли починають проєкт. Вони тільки планують 

подорожі, покупки, ремонти або розмірковують про зміни у житті, тому це момент 

запропонувати їм свій продукт. 

Великі охоплення, активність, популярність становлять такі теми в П Pinterest: їжа. 

жіноча мода, чоловіча мода, краса, діти та батьківство, -подорожі, вечірки, здоровий спосіб 

життя, рукоділля. 

Pinterest постійно вдосконалюється. Із кожним роком на маркетинг, рекламу, розробки 

та дослідження витрачається все більше коштів , щоб досягти максимального задоволення 

користувачів, кількість яких теж із кожним роком зростає. 

Pinterest як інструмент для продажу вибирають 28% маркетологів у всьому світі. 

Насправді для маркетологів це одна з найпопулярніших платформ соціальних медіа після 

Facebook, Instagram, Twitter та YouTube, і це попри величезну різницю в кількості 

користувачів. 

Pinterest приносить на 33% більше трафіку рефералів на вебсайти, ніж Facebook. Ще 

вагомими перевагами мережі є те, що одразу із зображенням прикріплюється активне 

посилання на веб-сайт (на відміну від Instagram), та простий і водночас привабливий 

інтерфейс, зручність перегляду всіх фото одразу з посиланням (на відміну від Facebook). 

Сервіс Pinterest обійшов з легкістю багатьох конкурентів і зайняв третій рядок 

рейтингу за популярністю соціальних мереж у США. Про це свідчать аналітичні дані 

компанії eMarketer, яка займається маркетинговими дослідженнями, за їх оцінками аудиторія 

Рinterest зросла до вісімдесяти двох мільйонів користувачів у 2019 року. За підсумками 2020 

року зростання підписників Рinterest перевищило всі можливі очікування аналітиків і склало 

9,1% проти 4,3%, як прогнозувалося раніше. Очікується, що до кінця 2021 року кількість 

користувачів у Pinterest зросте до 86 мільйонів. 
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Ніші для просування у Pinterest можна знайти дуже швидко .Відразу після реєстрації 

ви зможете побачити найбільш популярні піни та  аккаунти в топі. Зручно, що Pinterest 

показує і аналітику посту, відсоток конверсії ,скільки користувачів перейшли по посиланню. 

Просування у Pinterest цікаве та просте на відмінну, від Інстаграму, для масштабного 

охоплення піну потрібно використовувати ключові слова, їх можна відібрати в пошуковій 

системі. Шукати їх можна за допомогою Google-плагіна Cliprise. Щоб добре розкрутити 

сторінку потрібно як мінімум 3 міс. Тут зручно рекламувати діджітал-продукти і послуги 

,хто продає з доставкою по світі і хоче залучити органічний трафік. 

Для регулярного наповнення аккаунта потрібно цікавитись платформою і постійно 

бути в тренді всіх послуг та продуктів. Проводити аналітику відвідуваності користувачів на 

ваш аккаунт та стежити за уподобаннями майбутніх лідів. Чим більша збереженість вашого 

піну, тим у більша вірогідність, що ваш аккаунт буде в топі. 

Є кілька актуальних рекомендацій для бренду і бізнесу : 

 -варто правильно вибирати час постригу  

-використовувати кольори бренду  

-реклама аккаунта у соціальних мережах  

-постити потрібно постійно  

-рекомендовано проводити тести пінів, розвеселяти аудиторії, контактувати з нею. 

Аналізуйте результати. Найважливіший показник — число кліків по рекламному 

посиланню на доданому піні, а другий за важливістю — число збережень піна. Дізнайтеся, 

чому частіше зберігають цей пін, а не якийсь інший. 

В Україні поки що дошками Pinterest користуються далеко не всі. Тому під час 

просування у Pinterest потрібно на пінах розміщувати підказки — «Тисни, щоб купити», 

«Клікай сюди, щоб отримати інформацію». Тому поки Україна розпочне активно 

користуватись платформою є час ефективно та безкоштовно розкрутити ваш аккаунт. Отже, 

ця площадка є нішею для українських брендів, яким варто звернути на неї увагу для 

додаткового та ефективного просування.  

 

Список літератури: 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ І ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЛЕЩАТ ДЛЯ 

ЗАТИСКУ ОБ’ЄКТІВ РІЗНОЇ ФОРМИ 
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Гао Сіньмінь 

аспірант 

Національний технічний університет України  

«КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

 

The various designs of mouldboards are widely used on metal workbenches, in mechanical 

and warehousing production and in everyday life, which mainly have a permanent structure and one 

kinematic lance from the drive to the jaw elements [4-7,11-13,17,20,21, 23-26]. The presence of 

one kinematic coupling reduces the corona ratio (KDD) and requires additional loss of energy (with 

mechanized drive) or the muscular work of the worker (with manual drive) [10]. 

Actual is the development of new unversatile arms with variable structure, which has two or 

more kinematic joints [1,2,10,16], which can significantly expand functional capabilities (wide- 

universality, wide-range, adaptation to any shape of object [15,27]. This will contribute to 

competitiveness of machine-building in Ukraine and facilitate the work of people at repair works 

and in everyday conditions. Fractal scaffolds with manual drive, which were patented in the USA in 

1913, are very interesting. [31]. 

There are various classifications of bream, one of which is shown in Figure 1 [24,25], but it 

is not exhaustive. 

 

 
 

Fig. 1. Classification of vices 

 

The relevance of creation and use of progressive levitation structures is evidenced by the 

fact that currently a lot of companies are engaged in this activity, including, for example, Microtech 

(Ukraine), Allma (France), Röhm and Kabel Schlepp (Germany), Allen (Italy), BAUM 
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(India),Matrix (China) and others who have been specializing in the development and production of 

various types of technological equipment for many years. 

In order to establish the current level of technology the authors conducted a patent search in 

accordance with DSTU 3575-97 "Patent research. General provisions and procedure for carrying 

out such investigations" by the USA countries [31-34], France [35-37], England [38], Poland [39], 

USSR [40-52], Russia [53-55], Bulgaria [56] and Ukraine [57-60]. The most original solutions are 

listed below. 

Shafts with increased installation precision. Body 1 (Fig. 2) has cylindrical guides 2. Non- 

rigid sponge 3 is fixed in housing 1. At the tension 2 set plunger 4, on it is fixed collapsible sponge 

5, working surface 6, which is perpendicular to the guiding 2 and is located in the plane, equally 

distant from the ends 8, 9, Plunger 4 and crossing its center at the point O. In the process of 

grinding the workpiece 10 jaw 5 is rotated around the point O, gradually deforming guides 2 and 

screw 4. The points of the working surface 6 are moved parallel to the guide 2, thus achieving the 

required setting accuracy. 

 

 
 

Fig. 2. High-precision vices 

 

Vices with a saw. The base 1 (Fig. 3) is equipped with a collapsible sponge 2 and an overlay 

3. A screw 4, permanently connected to the threaded end of the carriage 5, is mounted parallel to 

the axis of the base 1. At the end of the base 1 there is a non-handicapped sponge 6 with an 

overlay7.Carriage 5 rests on the bolt 8 which is installed in one of the slots 10 or 11 of the base 1. 

The yoke 2 is connected to the yoke 14 of the hydraulic accumulator via spring elements, but there 

is always a gap 15 between them. Coaxial shaft 4 in the central section of the 14 hydrostatic booster 

housing is fitted with a twist piston 23. The power unit hollow shells containing the pistons are 

interconnected by windows and filled with permanently compressed plastic mastic. Handwheel 27 

is mounted on the threaded end of shank 28 of shaft 4. A stopper 29 secured to the end of the shank 

28 is a stop that prevents the handwheel 27 from moving. 
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Fig. 3. Vice with hydraulic booster 

 

Machine wings with hydraulic booster (Fig. 4) consist of body 1 with non-handling jaw 4, 

handler jaw 8 by means of screw 20. 4) consists of body 1 with non-crushing jaw 4, hand jaw 8 due 

to screw 20, one end of which is located in jaw 4 due to sleeve 2 and the other in slat 11, The screw 

10 with a hydraulically reinforced screw that interacts with the screw 20 is located on the housing 

face in the bore of the bar 11. Changeable jaws (pads) 5 and 7 are located on the jaws. In the middle 

of the hub 2 set the spring 3 for turning the jaw 8 when rotating shredded blanks 6. Withdrawal of 

the gwint 10 with a jammed billet 6 is ensured by a nut 9 of gwint 20. Turning the crank 14, screw 

10 together with screw 20 rotates jaws 7 and 8 to the workpiece selecting a gap. Further the torque 

increases on the crank 14, creating an opposition of the springs 12 and withdrawing friction pulleys 

13 from the winding of the drive screw 16. Then turns and moves the screw 16, which acts on the 

plunger 17 and creates a high pressure in the cavity 18, whereby the piston 19 and screw 20 through 

the jaws of the rest squeeze the workpiece 6. The design of the blade housing enables three ways of 

installation on the workbench: basic, lateral and face-to-face. 

 
 

Fig. 4. Vices with hydraulic booster 

 

RA and RNC machines by Röhm and the Bulgarian company Mechanica are of similar 

design. 

Pneumohydraulic vises (Fig. 5) are equipped with a body 1 with non-crushing and 

collapsible jaws 2, 3 and a power drive in the form of a cylinder 4. 5) have installed on the housing 

1 unshackled and ruined jaws 2 and 3, power drive in the form of a cylinder 4 with piston 5 and rod 

6 and a hydraulics - booster, which includes a cylinder 7, piston 8 with a empty rod 9 and plunger 

10. Cylinder 11 and 12 are interlocked. The clamping force is applied to the cylinder 14, causing 
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piston 5 with piston rod 6 and its associated plunger to move to the right, an increased pressure is 

created in the cylinder 17, causing the piston 8 to move to the left via the overloader and the 

clamping is achieved. When unfolding the workpiece 15 the pressure is supplied into the hollow 11 

and 12, the working environment, acting simultaneously on the piston 5, 8, moves the ruptured jaw 

3 to the right. 

  
Fig. 5. Pneumohydraulic vise 

 

Precision vices (Fig. 6) consist of a body 1 with fixed and collapsible jaws 2 and 3. The 

body 1 is equipped with unbreakable and collapsible jaws 2, H, which are self-mounted on the axis 

4 and wedge element 5, cam 6 with a split surface on the front end, spring 7 located in the 

cylindrical casing of cam 6 and acting on the hub 8, which has a end bore on the opposite end. Jaw 

3 is rigidly connected to pin 9 with appropriate end surface, about which axis of sleeve 8 is placed 

to the size and in guides 10 of housing 1. The spring 1, in interaction with the sleeve 8, ensures 

constant contact between its end torsion and the end surface of the pin by pushing the rear end of 

the jaw 3 to the tensioners 10 of the housing. 

 
 

Fig. 6. Precision vices 

 

Floating vices (Fig. 7) consist of a body 1 with tensioned arms 2 with installed jaws 3. 7) 

consists of body 1 with tensioned, plungers 2 with installed in them jaws 3, spring 4 between the 

plungers, power drive rod 5 with nut 6, which connects the plungers 2, Plunger 8 located in port 7 

of one of the plugs and spring 11 with adjusting nuts 12 to ensure the required size of the gap. The 

plugs 2 are locked against the housing 1 by the wedge surface 10 of the rod 5 on the wedge surface 

9 of the plunger 8. 
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Fig. 7. Floating vices 

 

New schemes and constructions were synthesized using the system-morphological approach 

[8,9,14,22]. Several of them were granted patents for engineering works and useful models, and an 

application for an advantageous model was filed for one of them [61]. Newly developed machine 

dies include the following: dies with two kinematic lances [58]); dies with equal rigidity at the sides 

[59]), widely versatile for making various shapes of workpieces [60]. 

The rotary joint (Fig. 8) consists of body 1, in which non-handed 2 and hand 3 jaws are 

located. Wheel jaw 3 is connected by the thrust bearing 4 to the differential helical gear 5, which 

consists of a helical sliding gear 6 and shoe screw 7 having different teeth. The nut 8 of the coupling 

nut is located in screw 9 of coupling nut 7. Bolt 10 of screw drive 7 is encased in a non-handed jaw 

2 and has a handwheel 11 for subsequent engagement. It is possible to perform leverage 3 

mechanized drive, for example, an electric motor 12 (Fig. 9), located on the side of the hand jaw. 

Torque is transferred to the screw 10 through the coupling of the torque 13, which is regulated by 

the springtension 14 with the help of the nut 15. The arms work in this way. When wrapping the 

flywheel 11 (Fig. 8) or electric motor 12 (Fig. 8) turns the screw 10 of the rotary screw gear, as a 

result of which the hand jaw comes closer to the grinded part, this achieves the selection of gaps H1 

and H2 between the jaws of the latch and grinding the workpiece. The residual gap is achieved by 

simultaneous turning of screws 9 and 10. In this case, due to the fact that the screws have different 

timing speed of approaching the hand jaw to the grinded part is reduced, and the force of the gap is 

increased. This ensures that the part will be lapped with sufficient force at a reduced pressure of the 

operator. Workpiece is grinded in this way. The drive is wound in a clockwise direction. Thanks to 

this sponge 3 is moving away from the part, ensuring its rotation and creating a gap for unloading of 

the crushed and installation of the new detail. Due to the difference in strength of the two screw 

couples 6 and 7 in one direction, as two dependent kinematic joints and due to the use of a 

mechanized drive, for example, electric motor 12, located on the side of the hand jaw 3, achieves 

the technical result - an increase in the coefficient of corrosive action and reduces the loss of time 

for filling and stripping. 
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Fig. 8. Machine vise with differential screw transmission and manual drive 

 

The vise (Fig. 9) contains a housing 1, a fixed sponge 2 connected to it, a movable part 3 

with a movable sponge 4 and a moving mechanism equipped with a manual or mechanized drive. 

The movable sponge 4 is connected to the movable part 3 by means of screws 5. The manual 

movement mechanism is made in the form of a nut 6 rigidly connected to the movable part, for 

example, a pin (not shown in Fig. 1), and the screw 7, the right end 8 of which has a face shape 

under the handle 9, and the left end 10 is located in the housing 1 and stretched relative to it by a 

package of disc springs 11 through a thrust ball bearing 12. The housing 1 is connected which is 

equal to the given stiffness 

  
 

Fig. 9. Vices with differential screw transmission and electric drive 

 

The housing 1 can be rotated 360° around the base 13 with a circular groove. Body 1 can be 

rotated 360° in relation to the base 13 with a circular groove. It is possible to design shields such as 

those containing fragile jaw 2 (Fig.10) made with load-bearing elements in the form of torsion 

springs 4 at the joints with housing 1, which ensure the clearance A between the fragile jaw and the 

housing (Fig.11), or made with loaded elements in the form of loaded bushings 5, which provide 

clearance Δ between non-metallic sponge and the body (Fig.12). 

There are different versions of the fixed sponge vise (Fig. 13). 
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Fig. 10. Longitudinal section of a vise with a manual screw drive and an elastic fixed sponge 

 
 

Fig. 11. Cross section of a fixed sponge with elastic elements in the form of disc springs at the 

junction with the body (AA, Fig.10) 

 
Fig. 12. Cross section of a fixed sponge with elastic elements in the form of elastic split sleeves 
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Fig. 13. Stationary sponge: a - in the form of a biconvex convex flat plate; б - with 

transverse counter-cuts that form elastic hinges at the joints; в- with transverse incisions and a 

longitudinal through groove, the length of which is greater than the distance between the joints; г - 

with transverse incisions and a longitudinal through groove, the length of which is less than the 

distance between the joints 

The winch works in the following way. When wrapping the handle 9 (Fig. 10) wraps a 

screw 7 against the non-handling nut 6 firmly fastened to the crank part 3 with sealing jaw 4 (hand 

sponge), as a result of which the hand sponge comes closer to the scoring parts; the connection 

between the body 1 and non-handling jaw 2 is made with a gap (Fig. 11), which is achieved by 

means of loading elements in the form of tared springs, which allows to grind the workpiece to 

obtain equilibrium of reduced stiffness of hand 4 and non-hand 2 jaws. 

The vise (Fig. 14) consists of a housing 1 containing a fixed sponge 2, a movable sponge 3 

and a moving mechanism equipped with a manual or mechanized drive, connected to them pads 4, 

in the cavities of which are closed elastic shells 5 filled with movable bulk or fluid (Fig. 15). The 

manual movement mechanism is made in the form of a nut 6 rigidly connected to a movable 

sponge, such as a pin (not shown in Fig. 15), and the screw 7, the left end 8 has a face shape under 

the handle 9, and the right end 10 is located in the housing 1 , stretched relative to it by a package of 

disc springs 11 through a thrust ball bearing 12. Overlays 4 are connected to a fixed sponge 2 and a 

movable sponge 3 by means of screws 13 (Fig. 5.8) through holes a (Fig. 16). Closed elastic shells 

5 are made in the form of a capsule filled with bulk or fluid, the right end 14 of which is inserted 

into hole b, and the left end 15 is inserted nipple 16, which is inserted into the groove c and fixed by 

the cap nut 17 (Fig. 15). prevents leakage of the substance from the capsule. 

The operating principle is as follows. The jaw 3 is in the rightmost position in the 

unbreakable condition (fig. 14). When wrapping the handle 9, screw 7 is wrapped against the non-

handle nut 6 rigidly fastened in the hand part 3 (hand sponge), As a result, rubbing jaw 3 moves on 

the side of the sponge 2 and meshes with the part 18, 19 deforming changing its shape in 

accordance with the shape of the meshing part (Fig. 17 і 18). The housing 1 can be rotated 360° in 

relation to the base 20 with a circular groove. 
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Fig. 14. Longitudinal section of a vise with overlays in cavities of which elastic covers are 

placed 

 
Fig. 15. Cross section of the sponge (section AA in Fig. 14) with bulk medium 

 
Fig. 16. Overlay of sponges with a cavity for placement of elastic covers, openings for fixing of 

covers in overlays and openings for connection of overlays with sponges 

 

 
Fig. 17. Cross section BB, fig. 15, with deformed elastic shells when clamping a part with a 

spherical surface 
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Fig. 18. Longitudinal section BB, fig. 15, with deformed shells when clamping two shaped 

parts 

 

A review of earlier research suggests the following [3,10,18,19,28]: 

1.Two kinematic shafts are already used in practice, e.g. with differential helical gears. In 

these designs, the first kinematic shaft is designed for selecting the gap between the workpiece and 

jaw by means of manual or mechanical drive, and as the second kinematic shaft, hydraulics and 

electromechanical converters are used. But until now there is no theoretical basis for the 

construction of flatter and machine levitation, which is based on the genetic and morphological 

approach. 

2.Earlier studies have been carried out on the strength and stiffness characteristics of 

machine lechats, as well as on the use of plain and bulk media in the filling elements, but there is no 

unified methodological approach to the design of unversatile lechats. 

In order to search and predict new lech solutions, a morphological model was developed, 

which is given only in the form of morphological multiplication - complete morphological matrix 

(rather than tables) [9] Млщ = Мпз x Мпт x Мзе x Моз, де Мпз, Мзе, Мзе, Моз  - according to the 

matrix, which is used for PD (feature 1), PT converter (feature 2), PD elements (feature 3), 

execution (4), type of maintenance (5), PD object (feature 6) and form (7). 

 

Млщ = 
|
|

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

|
|
⋀

|

|

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

|

|

⋀
|
|

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

|
|
⋀ |
6.1
6.2
6.3

7.1
7.2
7.3
| 

This gives the total number of solution variants Nлщ = 6 x 8 x 5 x 6 x 5 x 5 x 3 x 3 = 64800. 

To reduce the search field and to provide a convenient representation of the model, a matrix with a 

significant reduction of solution variants to N is suggested1лщ = 2 x 5 x 2 x 6 x 3 x 1 x2 = 720 

 

М1
лщ = |

1.1
1.2
| ⋀ ||

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

|| ⋀
|

|3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3|

|
⋀|6.1| |

7.1
7.2
| 

For manual ПЗ, which is used mainly in flux-cutters (alternative 1.1) and electromechanical 

PP, which is used in machine flux-cutters (alternative 1.2) with a rozpowied gvint PT (alternative 

2.5) Write down morphological multiplication tuples in the form of morphological formulas 

(combination of alternatives of each feature) for PP of correct shape (alternative 7.1) X1 - X8 and 
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complex shape of "knuckle pin of automobile steering link" type (alternative 7.2) X9 , X10 (Fig. 

19): 

Х1 = (1.1) – (2.5) – (3.1 – 4.1 – 5.1) – (6.1) – (7.1) – поз. а 

Х2 = (1.1) – (2.5) – (3.1 – 4.2 – 5.1) – (6.1) – (7.1) – поз. б 

Х3 = (1.1) – (2.5) – (3.2 – 4.1 – 5.1) – (6.1) – (7.1) – поз. в 

Х4 = (1.1) – (2.5) – (3.2 – 4.2 – 5.1) – (6.1) – (7.1) – поз. г 

Х5 = (1.1) – (2.5) – (3.3 – 4.1 – 5.1) – (6.1) – (7.1) – поз. д 

Х6 = (1.1) – (2.5) – (3.3 – 4.2 – 5.1) – (6.1) – (7.1) – поз. е 

Х7 = (1.1) – (2.5) – (3.3 – 4.1 – 5.3) – (6.1) – (7.1) – поз. ж 

Х8 = (1.1) – (2.5) – (3.3 – 4.2 – 5.3) – (6.1) – (7.1) – поз. з 

Х9 = (1.1) – (2.5) – (3.3 – 4.1 – 5.2) – (6.1) – (7.2) – поз. і 

Х10 = (1.1) – (2.5) – (3.3 – 4.1 – 5.3) – (6.1) – (7.2) – поз. к 

Note: Bold indicates alternatives that differ from option X1. 

 

 
Fig.19. Options for clamping objects of correct (a-c) and complex (i, k) shape 

 

Key findings: 

1. Single-strand and machine winches are used extensively in mechanical production and for 

everyday use. However, their functional possibilities are limited by the fact that most of them are 

used for grinding cylindrical objects (parts) and objects with flat, parallel sides. 

2. In the mechanical production, food and beverage industry and repair work in the 

agricultural and industrial sector, there is the question of grinding spherical, wedge, tapered and 

irregularly shaped objects. 
3. Various scientists and companies are working on the development of such devices, but the 

scientific and technological task has not yet been solved and requires additional research, which 

determines its relevance. 

4. For the first time the authors have proposed a morphological multiplicity of universal 

lechata with alternatives of new features of the state, type of formation and ruchomosti of filling 

elements, as well as created conditions for the synthesis of universal lechata using theories of 

fractals and topological spaces. 
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О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

И НЕОБХОДИМОСТИ РЕВИЗИИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кучук Валерий 

доктор права, преподаватель ВУЗа 

 

Аннотация. 29 июля 2022 года исполнится 28 лет со дня принятия Конституции РМ и 

соответственно 27 лет с начала работы Конституционного суда, который был создан 23 

февраля 1995г. За это время данным государственным институтом накоплен определенный 

опыт и сформирована соответствующая правовая практика. Вместе с тем, за это время имели 

место немалое количество конституционных кризисов. В определенной мере, можно 

говорить о том, что в некоторых случаях КС сам спровоцировал эти кризисы, хотя в иных 

случаях кризисы были связаны с проблемами в законодательстве. Исследуя деятельность КС, 

автор выводит конкретные предложения по улучшению конституционного правосудия в 

Молдове, и обосновывает императив конституционной реформы в республике. 

Ключевые слова: Конституция, конституционный суд, реформа.  

 

Abstract. July 29, 2022 will marks 28 years since the adoption of the Constitution of the 

Republic of Moldova and, accordingly, 27 years since the start of the work of the Constitutional 

Court, which was established on February 23, 1995. During this time, this state institution has 

accumulated certain experience and formed a specific jurisprudential practice. At the same time, 

during this time there have been a considerable number of constitutional crises. To a certain extent, 

it can be said that in some cases the Constitutional Court itself provoked these crises, although in 

other cases the crises were associated with problems in the legislation. Exploring the activities of 

the Constitutional Court, the author makes specific proposals for improving the constitutional 

justice in Moldova, and substantiates the imperative of constitutional reform in the republic. 

Keywords: Constitution, constitutional court, reform. 

 

О создании в Молдове Конституционного Суда 

Конституционный суд является единственным правовым институтом 

конституционной юрисдикции в Молдавии, гарант Конституции и стоящий на страже 

основного закона Республики Молдова.  

Существование конституционного правосудия, безусловно оправдано, поскольку оно 

необходимо исключительно в целях защиты конституционного строя в стране, принципов 

правового государства и соблюдения прав человека и основных свобод граждан.  

Хотя в последнее время все чаще раздаются голоса, ратующие о бесполезности для 

Молдавии такого государственного института как Конституционный суд (в дальнейшем КС), 

утверждающие, что пользы от неё обществу ноль, зато шума много [1]. Притом что в 

определенных кругах сформировалось устойчивое общественное мнение о том, что за все 

годы независимости, целый ряд государственных институтов (КС, Адвокат народа и др.), 

вполне доказал свою ненадобность, и даже вредность в деле установления молдавской 

государственности - демократической, правовой и т.д.. Якобы эти институты, служат порой 

бутафорией на фоне юридического нигилизма, доминирующих внешних интересов и 

правового беспредела.  

Такое мнение, мы должны признать, имеет право на жизнь. Оно где-то обоснованное, 

в том числе по отношению к определенным фактам, на что убедительно указывает казус 

участия КС в попытке узурпации власти в стране в 2019г. [2]. Также, в научной среде 

имеются немало исследований на данную тему [3]. Поэтому, необходимо отметить 

несколько важных обстоятельств, которые объясняют не только наличие, но и 

необходимость такой структурной организации власти в стране, для того чтобы правовое 
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поле страны было основано строго на верховенстве гуманного и справедливого закона, не 

нарушающего Конституцию и конституционные нормы и ценности. 

Ab initio, подчеркнем что на самом деле, прошедшие годы убедительно показали, 

насколько правильным и обоснованным было решение об учреждении в Молдове 

Конституционного Суда, который после принятия Конституции Республики Молдова в 

1994г., заменил собой Комитет конституционного надзора, учрежденный согласно 

законодательству СССР о конституционном надзоре, и прекратившим свое существование 

после принятия Парламентом Молдовы 27 августа 1991 г. Декларации о независимости [4]. 

По истечению 27 лет, можно утверждать, что деятельность КС способствовала 

укреплению демократии и законности в стране, положив начало национальной 

конституционной юстиции и молдавской конституционной демократии. Ведь любая 

демократия должна исходить из конституционных норм, и она должна быть базирована 

исключительно на Конституции. 

Также нужно отметить, что с появлением КС, был создан не только действенный 

механизм защиты Конституции РМ, но по сути, впервые в Молдове появился 

государственный правовой орган, способный на основе основного закона страны, 

ограничивать и законодательную, и исполнительную, и судебную ветви государственной 

власти. В этом же контексте, отметим, что подчас с одной стороны КС способен твердо 

усмирять политиков апеллирующих к политической целесообразности, а с другой стороны, 

подвести под законом или какой-то его части, твердую и жирную точку 

неконституционности.  

Именно в силу вышесказанного, считаем, что существование КС это и есть тот 

ограничительный конституционный механизм в правовом государстве, устанавливающий 

конституционный надзор и контроль за государственной власти. Поэтому, данный правовой 

институт является не только важным фактором, но и сдерживающе-регулирующим 

правообразующим компонентом, касательно как законодательных основ страны, так и их 

понимания, но и стандартного, конституционного применения. Таким образом, КС должен 

стоять на страже Конституции, защищая права и свободы граждан, активно участвуя в 

создании и укреплении правового фундамента государства.  

Второе обстоятельство, которое хотелось бы подчеркнуть, касается независимости 

КС. Как прописано в действующем законодательстве [5], КС должен решать исключительно 

вопросы права. Именно для этого в КС обращаются субъекты обладающие таким правом, 

для улаживания конфликтов в публичной сфере, в том числе между ветвями/органами 

власти, для устранения проблем правового и политического характера, исключительно 

правовыми средствами, и в правовой форме. Отметим, что решения КС являются 

окончательными, вступаю в силу в момент их оглашения, и обжалованию не подлежат. И по 

истечению 27 лет, уверенно можно утверждать, что КС на деле доказал возможность 

существования независимого суда, основанного только на законе конституционного 

судопроизводства, который высоко поднял планку судейской работы –для судей общей 

юрисдикции. В связи с этим, хотелось особо отметить знаменательный случай 2009г. с 

возвратом швейцарских золотых часов, подаренных президентом Республики Молдова 

судьям КС, в знак «особого уважения» [6].  

Вследствие всего вышеперечисленного, сегодня в лице КС мы имеем правовой 

инструмент, способный действенно защищать установленный Конституцией 

демократический строй. И в этой связи нельзя не отметить, что в лице Конституционного 

Суда имеется достаточно эффективный правовой инструмент, имеющий свой 

«неповторимый голос» в общем хоре высших государственных органов власти Республики 

Молдова. 

Про конституционные кризисы в Республике Молдова 

Сегодня очевидно, что все основные полномочия, которыми наделен КС, оказались 

востребованными. И в этом контексте, отметим, что КС не должен подменять другие 

властные органы и вторгаться в их компетенцию, поскольку у него свое четкое и 
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определенное место в системе органов государственной власти. Вместе с тем, с другой 

стороны, КС своими правовыми решениями может прямо влиять на их деятельность. И 

именно в этом смысле, КС самая высокая специализированная судебная инстанция в 

молдавском государстве, каким на самом деле и должен быть орган конституционного 

правосудия. 

Конечно, линия развития этого важнейшего судебного института не была никогда 

прямой и простой. Можно констатировать, что его не раз пытались использовать как 

инструмент на арене политической борьбы, и надо признать, что это не раз удавалось, в 

особенности в первый период захваченного государства (2013-2019), когда КС активно 

участвовал и принимал явные неконституционные решения [7], о чем в свое время 

высказались как национальные институты и эксперты, так и международные структуры и 

специалисты права [8]. Об этом гласит и заключение Венецианской комиссии 2019г. которая 

проведя международную экспертную оценку некоторых решений КС, четко констатировал 

что в период с 7 по 8 июня 2019г. не было условий для роспуска Парламента, а 

конституционные судьи нарушили как собственные процедуры, так и принцип равенства 

сторон в условиях острого политического кризиса. Кстати, именно поэтому, 26 июня 2019г., 

весь состав КС подал в отставку. 

К сожалению, приходится констатировать то, что в Молдове и далее последовали 

конституционные кризисы, которые ударили и по высшим учреждениям страны, но и по 

правовому имиджу КС. В эту категорию можно включить проводимые публичные конкурсы 

Парламентом, Правительством и Высшим Советом Магистратуры, в том числе для 

определения лучших претендентов на вакантные должности в КС, в ходе которых не были 

соблюдены собственные принятые регламенты и решения. Таким образом, в состав 

новоназначенного КС, были утверждены как действующие депутаты Парламента, так и 

граждане которые в ходе прохождения конкурса набирали низкий уровень оценок, или 

являлись юридическими представителями политических партий, будучи в списках 

кандидатов в депутаты.   

 Далее, после назначения нового состава КС, последовал кризис и в самом КС, где 

члены суда избрав сперва своего председателя, в последующем со скандалом сместили его, 

допустив нарушение соответствующего законодательства и допуская нарушения законных 

процедур [9].  Это, на наш взгляд, подорвало авторитет суда, породив сомнения в его 

объективности, непредвзятости и политической неангажированности. 

После этого последовал и политический кризис, связанный с проблемным 

выдвижением президентом РМ кандидатуры на должность премьер-министра. Так данное 

выдвижение, завершилось 15 апреля 2021г решением КС разрешающий Президенту 

распустить Парламент. При том, что роспуск Парламента имел место при наличие 

депутатского большинства в Парламенте, что стало очередным вызовом для КС.  

Вследствие разразившегося кризиса (уже с участием самого КС), 23 апреля 2021г. 

Парламент принял Постановление "об утверждении Декларации о признании 

Конституционного суда захваченным» [10], указав, о непризнании решения КС и отсутствие 

обстоятельств для роспуска парламента. Выражая вотум недоверия судьям КС, 

законодательный орган в этот же день отменил свое же постановление от 16 августа 2019 

года о назначении одного из судей КС, назначив на его место другого судью. Таким образом, 

документально была оформлена следующая конфликтная позиция – Парламент против ранее 

назначенного им КС.  

Данная конфронтационная фаза благополучно разрешилась 28 апреля [11], когда КС 

своим решением отменил вышеуказанное постановление Парламента о введении в стране 

чрезвычайного положения в связи с высоким уровнем заболеваний коронавирусом. Это, в 

свою очередь, позволило Президенту РМ подписать указ о роспуске законодательного 

органа и назначить дату досрочных выборов, с единственной целью – изменить 

политическую архитектуру состава парламента, и сформировать новое парламентское 

большинство.  
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В связи с этим, надо отметить, что молдавский парламент подчинился решению КС, 

продемонстрировав законопослушание, лояльность и конституционную приверженность.  

Следующий пройденный конституционный кризис, был связан с наличием конфликта 

интересов в КС при исполнении судьями КС своих полномочий [12]. В связи с этим отметим, 

что КС отказался сотрудничать с государственным контролирующим органом 

специализированный на контроле конфликта интересов госслужащими, потому как посчитал 

что это является покушением на независимость КС и внешним вмешательством в его 

конституционную юрисдикцию. Однако, по действующему законодательству РМ, все 

госслужащие, в том числе и судьи КС, обязаны декларировать свое имущество и личные 

интересы, так как в данном случае именно поведение судьи КС должно служить примером 

для всех других высокопоставленных чиновников, но и соответственно для всех граждан 

страны. Однако, своим волюнтаристским решением [13], КС признал неконституционным 

соответствующее положение законодательства, устанавливающее для судей обязательство 

принимать решения без наличия конфликтов интересов, разрешив таким образом данное 

противостояние, нарушив основополагающий принцип правосудия «Никто не может быть 

судьей в собственном деле». 

Вследствие всего вышеописанного, можно констатировать, следующее. 

1. КС, занимая особое место в системе государственных органов, официально не 

участвует в формировании государственных органов, не должно вмешиваться в их 

полномочия и не подчиняется им, однако посредством своих решений, суд может действенно 

влиять на их деятельность. 

2. КС, в качестве активной стороны, участвовал в имеющие место в стране 

конституционные и политические кризисы, которые на наш взгляд, были сгенерированы 

острыми экономическими и политическими причинами. 

3. КС должен осознать, что неприкосновенность не является личной привилегией, она 

носит публично-правовой характер, подчиняясь общему и специальному действующему 

законодательству страны. 

4. Высшие органы государственной власти в силу отсутствия законных процедур, не 

соблюдают и не могут реализовать один из основополагающих конституционных 

принципов: «ни один закон или иной правовой акт, противоречащий положениям 

Конституции, не имеет юридической силы». 

5. Имиджу Конституционного суда был нанесен огромный и существенный ущерб. 

Сегодня, в общественном сознание граждан, репутация КС как независимого авторитетного 

государственного органа, соблюдающего принцип невмешательства в политику и 

находящегося вне политического поля - скомпрометирована.  

И эти выводы обоснованы тем, что контроль соответствия Конституции 

законодательных и правовых норм - это безусловно правильный, демократичный и 

легальный подход к строительству современного правового государства.  

Закон наделяет КС немалыми полномочиями, в том числе участвовать в качестве 

высшего арбитра возможных политических разногласий. И если учитывать, что КС — 

независимое, функциональное и достаточно хорошо оснащенное учреждение, обладающее 

необходимыми человеческими и материальными ресурсами, в котором судьи и сотрудники 

имеют надлежащую подготовку и выполняют свои обязанности на высоком 

профессиональном уровне, маловероятно чтобы имелись предпосылки к тому чтобы КС стал 

очагом конституционных кризисов.  

Тем не менее, реалии указывают на необходимость защитить независимость КС от 

воздействия со стороны политиков. В этом контексте, подчеркнем, что как конституционные 

нормы, так и законодательные положения, которые обеспечивают их реализацию на 

практике, должны формировать ту легальную стезю, которая не позволит никому (в том 

числе КС) нарушать основной Закон, преступать через действующее национальное 

законодательство.  
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Однако, так как на данный момент существующее положение вещей указывает на 

казусы весьма необычной трактовки КС норм действующей Конституции, высшим 

государственным органам страны нужно более ответственно выполнять возложенные на них 

обязательства, приложив все усилия для недопущения конфликтов и кризисов в Молдове. 

Иначе, как говорится, страна может не пережить такую радость.  

Аксиоматично одно - если в государстве отсутствует судебный конституционный 

контроль, то даже самая демократическая конституция с самым широким набором прав и 

свобод граждан грозит остаться только на бумаге, а общество рано или поздно неминуемо 

столкнется со злоупотреблениями ничем не ограниченной власти. 

И здесь нужно подчеркнуть один важный для всех нас момент истины, а именно: в 

Молдове сложилась правовая кутума, при которой все органы власти и все должностные 

лица, признают обязательность решений КС, даже в том случае, когда оно спорное. Но это 

важнейшее условие конституционного правового государства. При отсутствия такового, 

правовой беспредел неминуем, а значит становятся неминуемыми и кризисы. 

О неизбежности конституционной реформы 

Сильная и независимая судебная власть – это условие и залог веры людей в 

государство, в справедливость. Это и гарантия гражданского мира, истинного становления 

гражданского общества, и развития экономики, и т.д.  Но сегодня, потенциал 

конституционного правосудия в Республике Молдова, в полной мере еще не раскрыт. 

КС решая сугубо политические вопросы правовым конституционным 

инструментарием, должен быть выше политической борьбы, он обязан быть вне политики. 

Безусловно, краеугольный камень всей деятельности КС – его независимость: независимость 

от других ветвей власти, независимость от давления средств массовой информации, 

независимость как внутренняя свобода правовых убеждений.  

В последнее время, все чаще и чаще слышны критические высказывания и упреки от 

правоведов и экспертов по конституционному праву, о том, что КС принимает решение в 

угоду политической целесообразности. И если такого рода нарушения на самом деле имело 

место быть, на наш взгляд, именно этому должна быть посвящена конституционная реформа 

в Республике Молдова.  

Следовательно, осуществление конституционной юрисдикции КС должно 

содействовать укреплению и усилению нашего государства, потому как государственная 

власть должна действовать исключительно в рамках основного Закона, во благо этого самого 

государства, общества и человека. Именно так поступал КС, когда неоднократно обязывал 

руководителей государства и высших органах государства принимать меры для 

взаимодействия, поиска компромиссов или принятия каких-то решений/мер согласно 

Конституции. Отметим, что именно такой подход, повышает доверие народа к Конституции 

и государству, поднимает его правосознание и культуру. 

В то же время мы согласны с мнением ряда ученых, которые считают, что система 

конституционного правосудия может эффективно и полноценно функционировать только 

при наличии определенных необходимых и достаточных предпосылок, к которому можно 

отнести: 

– функциональную, институциональную, организационную, материальную и 

социальную независимость судебного конституционного контроля; 

– последовательность в конституционном осуществлении принципа разделения 

властей; 

– адекватность и сопоставимость основных конституционных принципов и 

соответствующих конституционных механизмов осуществления государственной власти; 

– правильный и обоснованный выбор объектов конституционного контроля; 

– определение оптимального круга субъектов, имеющих право обращения в КС; 

– системный подход в обеспечении функциональной полноценности судебной власти; 

– строгое соблюдение процессуальных и других норм конституционного 

законодательства; 
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– наличие соответствующего уровня доверия в обществе лично к каждому судьи, к КС 

в общем, и к его деятельности. 

В конечном итоге, отметим, что конституционное правосудие сопряжено с особой 

ответственностью, потому как принятое Судом решение, влияет на судьбы не одного или 

нескольких людей, а на судьбы целых слоев населения, и даже на все общество и 

государство в целом.  
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З метою ефективного функціонування державної служби в Україні створена  

відповідна система управління, передбачена положеннями ст. 12 Закону України «Про 

державну службу» (2015 р.) [6]. Нормами Закону України «Про державну службу» (1993 р.) 

[7] не було передбачено існування такої системи, натомість єдиним органом управління на 

той час було Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України (ст. 7) 

[7]. Незважаючи на те, що новий закон про державну службу набрав чинності з 01.05.2016 р., 

окремі його статті потребують доповнення, зокрема і розділ 3 «Управління державною 

службою». 

Насамперед, необхідно розпочати із назви цього розділу, оскільки управляти можна 

технікою, системою тощо. Відтак «Управління державною службою» у тому розумінні як 

викладено у п. 1 ст. 1 цього ж закону [6]: «публічна, професійна, політично неупереджена 

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави», некоректно. У зв’язку з 

цим пропонуємо змінити назву розділу, наприклад на «Управління системою державної 

служби», «Інституційне забезпечення державної служби». 

У статті 12 Закону [6] систему управління у сфері державної служби з позиції її 

інституційного забезпечення представляють: 

1) Кабінет Міністрів України; 

2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби; 

3) Комісія з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії; 

4) керівники державної служби; 

5) служби управління персоналом. 

У положеннях цієї ж статті зазначено про систему, що потребує не лише окреслення її 

елементів, але й взаємозв’язків між ними в рамках цілого, мети та місії, визначення керівного 

суб’єкта, принаймні назву центрального органу виконавчої влади, статус до речі якого тричі 

повторюється у ст. 13 і жодного разу без його назви – Національного агентства України з 

питань державної служби, зважаючи на його створення відповідним указом Президента 

України [3] ще в 2011 р.  
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Сучасну систему управління у сфері державної служби необхідно розглядати як 

цілісну сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, де кожний виконує свою, 

чітко визначену, роль та функції, забезпечуючи тим самим загальну збалансованість 

функціонування цієї системи та місію її створення. Такий структурно-функціональний підхід 

до системи управління у сфері державної служби передбачає не лише функціональну 

залежність її суб’єктів, але й їх єдність та єдинокерованість, відповідність реальним запитам 

і потребам суспільства, відповідальність за втілення державної політики на місцях через 

діяльність державних службовців. Трансформаційні процеси, що активніше відбувалися у 

довоєнний період, особливості воєнного стану та післявоєнного, кризові ситуації вимагають 

гнучкості управлінської системи у сфері державної служби, її швидкої адаптації до обставин, 

що виникають. 

Аналізуючи структуру системи з позицій уточнення суб’єктів, які впливають на 

кадрову політику у сфері державної служби, зауважимо, що вона потребує доповнення у 

частині їх конкретизації. Оскільки у наведеному переліку суб’єктів вказано лише ті, які 

реалізують кадрову політику у сфері державної служби, однак поза увагою залишаються 

суб’єкти, які формують її, що є суперечливим. Адже неможливо реалізовувати кадрову 

політику як і будь яку іншу, не формуючи її. 

Серед таких суб’єктів, які мають суттєвий вплив на формування цієї політики, 

необхідно акцентувати на ролі Президента України, який відповідно до визначених 

конституційних повноважень пропонує, призначає та звільняє, затверджує чи відхиляє 

кандидатури на керівні посади державних органів влади та управління через які реалізується 

державна політика у відповідних сферах; «присвоює … вищі дипломатичні ранги та інші 

вищі спеціальні звання і класні чини» (п. 24 ст. 106) [1]; «нагороджує державними 

нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними» (п. 25 ст. 106) [1]; 

«надає чи припиняє громадянство України» (п. 26 ст. 106) [1], «підписує закони, прийняті 

Верховною Радою України» (п. 29 ст. 106) [1], зокрема що стосуються сфери державної 

служби.  

Вагому роль відіграє Президент України у період здійснення спеціальних операцій 

(АТО, ООС та ін.) у частині формування військових державних адміністрацій відповідно до 

ст. 1 однойменного закону України «Про військово-цивільні адміністрації» (2015 р.) [5]. 

Згідно зі ст. 1 цього ж закону «Військово-цивільні адміністрації – це тимчасові державні 

органи у селах, селищах, містах, районах та областях..», сформовані з метою «виконання 

повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у 

випадках, встановлених цим Законом, в районі відсічі збройної агресії Російської 

Федерації..», є «юридичними особами публічного права і наділяються цим та іншими 

законами повноваженнями, у межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою 

діяльність відповідно до закону». 

У зв’язку із агресією російських військ на території України та на виконання Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану» (2015 р.) для здійснення керівництва у сфері 

забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку указом Президента [14] 24.02.2022 р. 

утворено обласні, Київська міська та відповідні районні військові адміністрації. 

Відповідно до конституційних положень, Президентом України видано чимало указів, 

дією яких активізовано формування інституту державної служби в Україні з урахуванням 

європейських стандартів, як-от: про затвердження Концепції адаптації інституту державної 

служби в Україні до стандартів Європейського Союзу (2004 р.), Концепції розвитку 

законодавства про державну службу в Україні (2006 р.), Стратегії реформування системи 

державної служби в Україні (2000 р.) [12], Стратегії державної кадрової політики на 2012-

2020 рр. (2012 р.) [11], Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (2015 р.) [13] та ін.  

Необхідно зазначити, що значна частина концептуальних актів втратили свою 

актуальність у зв’язку із закінченням періоду, на який вони були розраховані, тобто 

здебільшого до 2020 р. Водночас сучасний стан розвитку законодавства у сфері державної 

служби не можна вважати завершеним як у руслі проведення адміністративно-територіальної 
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реформи, так і за умов кризових ситуацій чи у період воєнного стану, запровадженого у 

зв’язку із вторгненням російських військ в Україну, що вказує на необхідність його 

постійного вдосконалення з метою пристосування управлінської системи до реального 

середовища. 

Повноваження Президента України поширюються і на створення у межах коштів, 

передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (п. 28 ст. 106) [1]. До таких 

структур належала створена свого часу і Координаційна рада з питань державної служби при 

Президентові України [8] та ліквідована через 10 років [10]. 

Важливим суб’єктом у формуванні кадрової політики у сфері державної служби є 

Верховна Рада України, яка відповідно до чинного законодавства: 

- визначає основні засади державної кадрової політики; 

- приймає закони, які регулюють відносини у сфері державної служби; 

- бере участь у формуванні кадрового потенціалу органів державної влади; 

- призначає / звільняє, обирає, надає згоду щодо кандидатур на посади керівників 

органів державної влади, формування їх складу. 

Верховна Рада України реалізує низку конституційних повноважень відповідно до 

ст. 85 [1], зокрема стосовно підвищення ефективності функціонування державної служби. 

Велику роль у цьому процесі відводиться діяльності Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування [2], предметами 

відання якого є: законодавче забезпечення діяльності Президента України, Кабінету 

Міністрів України, центральних органів виконавчої влади; державна служба та служба в 

органах місцевого самоврядування; організація та діяльність місцевих органів виконавчої 

влади та ін. Серед питань, які актуалізувались у порядку денному Комітету: організація та 

діяльність військово-цивільних адміністрацій, зміна вікових обмежень та проведення 

конкурсів для зайняття посад на державній службі, кандидатський резерв, адміністративні 

процедури та ін. 

Ще одним вагомим чинником впливу є участь представників Президента України та 

Верховної Ради України, як і інших органів державного управління, у діяльності 

колегіальних структур, як-от Комісії з питань вищого корпусу державної служби [4] 

відповідно до Закону України «Про державну службу», Координаційної ради з питань 

реформування державного управління [7], одним із напрямів яких є ефективне 

функціонування та реформування державної служби. 

З огляду на викладені вище аргументи, пропонується внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» [6] у частині доповнення ст. 12 повноцінною складовою 

управлінського процесу у частині формування державної кадрової політики вказаними 

суб’єктами у сфері державної служби. 
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Pedagogical sciences 

 

ВИЩА ШКОЛА – ТЕРИТОРІЯ  РОЗВИТКУ  ПРОФЕСІЙНОЇ  КОМУНІКАЦІЇ 

 

Лежненко Л.І. 

к.е.н., доцент 

доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Реалії сьогодення потребують якісної підготовки викладачів нового рівня, якого 

вимагає сучасне освітнє середовище. Освіта вищої школи потребує не тільки надавати 

студентам знання, давати змогу опановувати науки, засвоєння відповідної інформації, а й 

сприятиме розвитку креативності їх мислення. У педагогічній діяльності важливе місце 

займає керування світоглядними принципами та налаштування студентів на творчу 

самореалізацію. Метою викладача може бути як формування професійних навичок 

здобувачів освіти, так і ціннісної орієнтації особистості.  

Вищу школу, як територію розвитку професійної комунікації можна розглядати з двох 

точок зору – по-перше, це спілкування та професійне зростання  викладача, по-друге – 

комунікація викладача та студентів, що сприяє розвитку обох опонентів. Якщо ми 

розглядаємо професію викладача з загальноприйнятої точки зору, а саме: «особа, яка за 

основним місцем роботи проводить навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, 

мистецьку) або організаційну діяльність», ми не бачимо основної професійної мети. На нашу 

думку, цією метою є – розвиток особистості та потенціалу студента, його сприйняття 

навколишнього економічного середовища як професійного полігону дій, стимулювання 

активності, самостійності та прагнення до самовдосконалення та самореалізації потенційних 

можливостей та здібностей у професійне життя. Для досягнення цієї мети, викладач вищої 

школи повинен розвиватися та шукати інноваційні методи навчання. Великого значення 

сьогодні набуває розвиток онлайн-презентацій та навчального процесу за допомогою 

різноманітних meeting платформ. Такий вид навчання надає можливість краще опановувати 

науки шляхом візуального мислення та зорового сприйняття інформації, але, на жаль, 

втрачається можливість живого спілкування віч-на-віч. Саме таке спілкування надає змогу 

виявити професійні компетентності та здібності студентів.  

Якщо розглядати традиційну очну форму навчання та спілкування, вважаємо 

необхідним виділити основні напрямки професійної діяльності викладача. Готуючись до 

кожного заняття важливо: обмірковувати форму роботи в аудиторії, зміст теми, розглядати 

можливі сценарії спілкування. Для роботи в аудиторії необхідно формувати свої педагогічну 

майстерність, надавати можливість проявити себе всім присутнім, знаходити оптимальні 

способи вирішення спірних ситуацій та проявляти професіоналізм викладача вищої школи в 

кожному аспекті діяльності. Описати або спрогнозувати всі можливі робочі ситуації 

неможливо, іноді приймати рішення необхідно миттєво. До професіональних навичок 

викладача, вважаємо необхідним додати такі риси особистості як: дипломатичність, 

толерантність, харизматичність, а іноді і акторська майстерність.  

Крім зазначеного вище, розглянемо який ще вплив має професія викладача як в 

особистий розвиток професійної комунікації, так і у розвиток особистості студента. В 

процесі навчання викладач дає нові знання та спонукає студента висловлювати свою власну 

думку, гіпотезу або здійснювати логічний аналіз та креативно мислити. Таким чином, у 

студента посилюється віра в свою здатність, підвищується самооцінка, відбувається 

особистий розвиток (за умови його бажання вчитися). З іншого боку, викладач також 

професійно розвивається, оскільки в процесі комунікації зі студентом були задіяні власна 

особиста майстерність та професіоналізм, що дало змогу виявити нові риси власних навичок. 

Вважаємо доцільним підкреслити важливість позитивних емоцій, які можуть випромінювати 

здобувачі в вищій школі. Власні дослідження показують, що позитивні емоції завжди дають 
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студентам впевненості в своїх силах, а будь-яке моральне заохочення стимулює прагнення 

до вибору цілей та втілення поставлених задач в професійне життя.  

Зобразимо наочно взаємодію та взаємовіддачу в сфері вищої школи для розвитку 

професіоналізму (рис.1). 

 
Рис.1. Вища школа – розвиток професіоналізму 

 

Для вирішення основної професійної мети викладачу необхідно розвивати та 

впроваджувати в спілкування культурну та духовну цінність. Також на розвиток професійної 

комунікації впливає опанування історії Вітчизни її звичаї та традиції.  

Фактором гармонійного розвитку професійної комунікації сьогодення є можливість 

швидкого реагування на зміни в світі, адаптування до нових умов професійної діяльності 

(прикладом є перехід на дистанційну форму навчання), здатність до творчого саморозвитку, 

відчуття об’єктивної реальності та мобільності в зміні професійної кваліфікації.  

Таким чином, розглядаючи вищу школу як територію розвитку професійної 

комунікації необхідно зазначити що, викладач сьогодні – це професіонал, який має володіти 

сукупністю професійних та наукових знань, він є експертом, консультантом, іноді 

психологом та людиною, яка допомагає студенту у світі наукової інформації та надає 

можливість здобувачу опанувати себе в професійній діяльності.  

Отже, виходячи з вищезазначеного ми розуміємо, що вища школа – це територія 

розвитку професійної комунікації, спілкування, моделювання та прогнозування дій, рушійна 

сила прогресу, психологічна та педагогічна платформа для зростання і досягнення мети.  
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ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ МІСЦЬ У ПРОГРАМНИХ ЗАСОБАХ 

 

Лещенко К.О. 1 

Лещенко О.І.2 

1 – магістр кафедри системного програмного забезпечення, інститут комп’ютерних 

систем, Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна  

2 – к.т.н., доцент, завідувач кафедри ЕМТ, факультет ЕАМ, ДУІТЗ, Одеса, Україна  

 

Метою роботи є зменшення часу на пошук проблемних місць у програмному продукті 

за рахунок графічного інтерфейсу для збору фільтрації та сортувань логів що знаходяться на 

серверах у файлах розташованих за певною адресою. Технологіями розробки є IntelliJ IDEA, 

як середовище розробки, мова програмування Java на якій написано основну частину 

програми, фреймворки Angular за допомогою якого написано фронтенд частину програми, та 

Spring Framework який спростив написання бекендної частини програми. Виконано 

програмну реалізацію системи для обробки логів, яка дозволяє виконувати збір, пошук, 

фільтрацію та сортування логів, що розташовані на певних серверах у файлах, розташованих 

за певним адресом. Логи можна перевірити у режимі реального часу. 

Зараз комп’ютерні програми спрощують життя людини у кожній сфері і маркетингу, і 

обслуговування, і транспорту, і медицини, тощо. Але майже завжди люди, що створюють 

програмні продукти, та ті що їх використовують, думають по різному. З цього виникає 

проблема, яка часто призводить до неправильної роботи усього програмного продукту. 

Відстежити цю проблему час від часу становиться дуже важко, або інколи навіть і не 

можливо. Для цього робота кожного програмного продукту супроводжується логами. Логи – 

службова інформація, що накопичується під час роботи програмного продукту, та 

відображає нормальну, або помилкову поведінку системи. Вони показують як про правильну 

роботу програмного продукту так і про виникнення якоїсь проблемної ситуації. Для кращого 

розуміння правильності роботи програмного продукту зазвичай цих логів дуже багато, отже 

знайти щось важливе досить складно. Існуючі програми для збору логів потребують 

вивчення додаткових мов, для можливості швидкості роботи з великою кількістю логів. 

Тобто існує проблема пошуку проблемних місць у програмному продукті. Рішення проблеми 

бачимо в створенні нового програмного продукту, якій допоможе швидше знаходити 

проблеми у програмному засобі та виправляти їх для наступної покращеної версії. Баги 

можуть виникати і на етапі створення програмного продукту, хоч їх і вирішення не коштує 

на стільки ж дорого як і на етапі коли програмний продукт видають замовнику, проте 

вирішувати їх необхідно також досить швидко.  

Тому актуальність цієї роботи полягає у тому, що створюваний програмний продукт 

допоможе фахівцям DevOps, що займаються покращенням роботи програмних продуктів для 

користувачів, пришвидшити етап пошуку проблем у програмному продукті. 

Метою даної роботи є прискорення пошуку проблемних місць (похибок) у 

програмному продукті за рахунок графічного інтерфейсу для збору (перенесення з усіх 

необхідних адрес накопичених даних в даний програмний продукт), фільтрації (це процес 

визначення найбільш необхідних за часом та рівнем логів), та сортувань (це процес 

упорядкування логів за однією з трьох необхідних характеристик: час, рівень, текст) логів, 

що знаходяться на серверах, у файлах розташованих за певною адресою. 

Зараз ця проблема вирішується, але потребує витрачення багато часу на вивчення 

необхідних мов, що допоможуть виконувати, та пришвидшувати пошук необхідних 

проблемних місць. Отже метрикою буде час. Жоден з аналогів [1-5], що були взяті для 

порівняння, не має достатнього механізму для пошуку проблемних місць у програмному 

продукті за рахунок графічного інтерфейсу. Також, як видно з таблиці, досить мало аналогів 

мають можливість зберігати логи, а це дуже важливо. Наприклад, при перегляді логів у 
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реальному часі та визначенні проблемної ситуації необхідна можливість зберегти у файл 

логи, що буде відображати цю ситуацію, а також, інколи і причину її появи.  

Проектування програмного продукту. Вимоги до програмного продукту представлені 

на діаграмі юзкейсів Рис. 1. Основна ідея продукту – це реалізація фільтрації і сортування 

логів за різними параметрами: датою, рівнем і тексту, а також вивід логів в реальному часі. 

Програмний засіб заснован на патерні MVC, DAO і класи моделей виконують роль Model, за 

перехоплення дій користувачів відповідають контролери. У кожного з них є своя зона 

відповідальності, всередині якої, відповідаючи FrontEnd запитам, що надходять. 

 

 
Рис. 1. Вимоги до програмного продукту  

 

Процес збору логів. До збору застосовуються всі включені сервера з бази даних, 

направляються в пул потоків, які опитують сервера. До кожного встановлюється з'єднання. 

Після чого перебираються всі зазначені директорії і файли. У кожного файлу, є останній 

зчитаний рядок. Якщо щось з'явилося після цього рядка, то це означає що є нові логи, і тоді 

проглядаються нові рядки. Потім перевіряється чи є вони придатними під шаблони логами, і 

вони переводяться з рядка в об'єкт Log.  Опитування ділиться на дві частини. Збереження 

логів, і збереження проміжних станів. Кожен період, заданий адміністраторами, 

перевіряється результат збору логів. Якщо є нові логи, то вони зберігаються в БД. Далі 

перевіряється, чи закінчене повністю опитування. Якщо так, то зберігаються і проміжні дані 

серверів, директорій, файлів і планується нове опитування. Збереження проміжних станів 

потрібні, щоб якщо під час опитування серверів, сталася помилка, наприклад, з доступом до 

сервера або директорії, зберегти це в БД. За новими логами можна спостерігати в реальному 

часі. Це реалізовано за допомогою патерна Паблишер-Сабскрайбер. За ДАО закріплений 

слухач, якому після збереження логів, відправляється інформація про них, яку він передає на 

сокет з'єднання, і далі логи відправляються безпосередньо на Фронт-Енд. 
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Питання безпеки реалізовано на основі технології авторизації JWT. JWT – JSON web 

token, замість куки для автентифікації використовує токен – json в закодованому вигляді. 

Токени створюються сервером, який в подальшому використовує даний токен для 

підтвердження своєї особи. У токені ми прописуємо дані користувача, такі як ім'я, роль 

користувача і задаємо дату закінчення нашого токену. Після токен підписується за 

допомогою секретного ключа і шифрується. 

Запропоновано застосування двох типів користувача: Юзер і Адмін, які відрізняються 

своїми дозволами. Графічний інтерфейс користувача поділено на кілька частин. Основними 

сторінками програмного продукту є LogView і RealTimeView. LogView дає можливість 

сортувати і фільтрувати логи користувача. RealTimeView реалізує висновок логів в 

реальному часі, завдяки сокетсервісу, який використовує патерн паблішер-сабскрайбер. 

Для бази даних запропоновано використання EAV моделі. Модель Сутність-Атрибут-

Значення (Entity-attribute-value model) – це модель даних, призначена для опису сутностей, в 

яких кількість атрибутів (властивостей, параметрів), що характеризують їх, потенційно 

величезна, але то кількість, яке реально буде використовуватися в конкретній суті, відносно 

мало [6]. Для бази даних створено дві процедури. Перша для заповнення тестовими даними, 

яка застосовувалася під час тестування. Друга, для очищення логів, яка запускається щодня, і 

з огляду на поточні настройки здійснює очищення логів. 

Структура програмного продукту. Програма збирає логи з серверів і передає їх в базу 

даних. Користувач може зайти на сайт на якому є можливість: впорядкувати, відфільтрувати 

логи за рівнем, датою або знайти конкретний лог по тексту. Передбачена можлива 

перевантаженість бази даних і для чого створено задачу на стороні баз даних – для перевірці 

логів на те застаріли вони чи ні. У програмі є 2 пула серверів, які підключені і не підключені. 

Підключення сервера опитується через певний період часу, що задається адміністратором в 

глобальних налаштуваннях, для цього використана задача на стороні back–end. Принцип цієї 

задачі включає в себе перевірку сервера на підключений він чи ні, після цього йде перехід в 

директорію і відбувається перевірка на наявність нової інформації в файлі. Чи не підключені 

сервера ми опитуємо через іншу задачу. Адміністратор задає період через який програма 

перевіряє сервера на можливість підключення до них. 

ВИСНОВКИ. Робота присвячена аналізу існуючих рішень, проектуванню, та 

реалізації програмного продукту «Програмний продукт для пошуку проблемних місць у 

програмних продуктах за допомогою графічного інтерфейсу».  

На початковому етапі була визначена мета та актуальність роботи, проведений опис 

системи та аналіз існуючих аналогів. Основний з яких – Graylog2 – описано більш детально. 

У порівнянні зі створюваним програмним продуктом час на пошук зменшується в 

середньому у п’ять разів, а тому і процес усунення помилок буде легшим та швидшим. 

Раніше на пошук необхідних логів потрібно було витратити 20 хвилин. Дослідження 

показали, що за допомогою нової розробки це можна виконувати і за 2 хвилини, тобто 

швидше майже в 10 разів. 

В роботі визначено функціональні вимоги. Під час їх визначення створено діаграму 

послідовності, яка відображає основний сценарій роботи програмного продукту. Також 

створено, та описано Use Case діаграму, на якій можна побачити весь основний функціонал 

програмного продукту. При проектуванні системи створена діаграма класів, де зазначено 

основні, найнеобхідніші методи та атрибути. Наступним етапом розроблена база даних. 

Визначені усі необхідні таблиці, та описано, що вони у собі зберігають. До схеми бази даних 

включено усі таблиці, що використовуються, списки та атрибути. Розроблено структуру 

програмного продукту. Визначена ефективність програмного продукту за критерієм 

Вілкоксона-Манна-Уітні. Емпіричне значення критерія склало 23,5, а критерій значення 

існуючих продуктів – 64. Емпіричне значення менше майже у три рази, що показує 

необхідність у створенні даного програмного продукту. 
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Донедавна кінцевою упаковкою при підніманні рошенцевої льонотрести з поля та її 

збирання був сніп. Снопи в’язали вручну і з використанням відповідних засобів механізації. 

Технологію збирання льонотрести при цьому називали сноповою. Останніми засобами 

механізації піднімання трести і в’язання її в снопи були причіпний ПТП-1 і начіпний ПТН-1 

підбирачі. З 1971 р. підбирачі трести ПТП-1 почали постачати в сільське господарство і в 

збиральний період 1972 р. в Україні на Житомирщині їх працювали більше сотні [1, 2].  

Маса снопів соломи і трести за узагальненнями [3] при в’язанні упаковок механізмами 

коливалася в межах 2,8–5,7 кг, а при сушінні в польових умовах впродовж 5 днів 

зменшувалася до 1,7 кг. Маса снопа при ручному в’язанні становила 1,0–1,8 кг. При збиранні 

трести за сноповою технологією на 1 га зібраного поля за літературними джерелами 

нараховувалося до 1500–3000 снопів, які слід було навантажити в транспортні засоби для 

перевезення до місць зберігання чи первинної переробки трести. На вантажній платформі 

причепа 2ПТС-4М-785А вантажопідйомністю 4 т і статичного коефіцієнта її використання 

0,76 вміщувалося 3040 кг трести. За маси снопа 2 кг їх кількість на причепі становила 1520 

снопів.  

Дослідження і аналіз різних технологічних схем та способів піднімання і збирання 

рошенцевої льонотрести показав [3], що у разі піднімання трести із стрічок і в’язання їх в 

снопи вручну затрати праці становлять 40 люд.-год/га. Якщо ж тресту піднімають і в’яжуть в 

снопи за допомогою підбирача ПТП-1 чи ПТН-1, то затрати праці усереднено складають 6,25 

люд.-год/га. Використання на підніманні стрічок трести пасових прес-підбирачів з 

утворенням упаковок у вигляді рулонів за даними різних джерел супроводжується затратами 

праці 0,67–2,0 і 2,5–5,8 люд.-год/га. Заміна упаковок трести у вигляді снопів на рулони та 

механізоване навантажування останніх у транспортні засоби у порівнянні з ручним 

навантажуванням снопів забезпечує зниження затрат праці у 16 разів [3, 4]. 

Енергомісткість (МДж/т) навантажування рулонів навантажувачем ПФ-0,5 з 

пристроєм ППЛ-0,5 порівняно з енергомісткістю ручного навантажування снопів знижується 

на 13,1%. Порівняно із сноповою технологією використання прес-підбирачів сприяє 

підвищенню продуктивності транспортних засобів на перевезенні льонотрести залежно від 

відстані транспортування в 1,1–1,9 раза. При цьому на вантажній платформі 4-тонного 

тракторного причепа розміщається 12 рулонів у два яруси.  

Рулони характеризують товарними якостями [5], до яких відносять: їхні діаметр і 

ширину (висоту), масу і щільність та пошкодження стебел трести в рулоні. Діаметр і ширина 

рулонів визначають можливість їх розміщення на вантажній платформі транспортних 

засобів, а маса – визначає ступінь використання вантажопідйомності навантажувальних і 

транспортних засобів. Щільність рулонів трести розглядають і як показник оцінки 

можливості вентилювання льоносировини за її надмірної вологості, що спричинює зниження 

якості продукції або впливає на її збережуваність.  

В Україні було налагоджено виробництво лляного ПР-1,2Л і сінного ППР-110 прес-

підбирачів, що мали пресувальні камери (ПК) відповідно змінного і сталого об’ємів. 

Дослідження цих прес-підбирачів на збиранні льонотрести були проведені групою науковців 

під керівництвом к. т. н. В.М. Климчука [5]. Прес-підбирачі були обладнані регуляторами 

щільності рулонів (РЩР), які встановлювали в мінімальне, основне і максимальне 
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положення. Прес-підбирачі досліджували на швидкостях руху від 4,26 до 8,90 км/год на 

підбиранні стрічки трести з лінійною масою 0,33 кг/м.  

З використанням інформації, що наведена в [5], висловлені передумови щодо 

поліпшення функціонування прес-підбирачів на збиранні рошенцевої льонотрести [6]. Так, 

маса рулонів mр (кг) коливалася від 85 до 140 кг за середнього арифметичного значення, 

середнього квадратичного відхилення і коефіцієнта варіації відповідно 106,8 і 14 кг та 13,1%. 

Щільність рулонів ρрт (кг/м3) змінювалася від 74,5 до 128,8 кг/м3 за середнього 

арифметичного значення, середнього квадратичного відхилення і коефіцієнта варіації, що 

дорівнювали відповідно 94 і 13,1 кг/м3 та 13,9%. Розподіл пошкодження стебел трести Пср 

(%) в рулонах, яке змінювалося в межах 6,8–15,2%, характеризувався середнім 

арифметичним значенням і середнім квадратичним відхиленням відповідно 10,0 і 2,22% за 

коефіцієнта варіації 22,2%.  

Для забезпечення ефективного вентилювання рулонів трести підігрітим повітрям 

максимальна щільність рулонів не повинна перевищувати 120 кг/м3, а нижнє значення 

щільності упаковки бути в межах до 85 кг/м3. Пошкодження стебел трести в рулонах з 

урахуванням пошкодження соломи робочими органами льонозбирального комбайна не 

повинно перевищувати 10%.  

Зміна щільності ρрт (кг/м3) рулону від його маси mр (кг) незалежно від досліджуваних 

прес-підбирачів описується однією і тією ж прямою (R2 = 0,993) з додатним кутовим 

коефіцієнтом 0,934 та вільним членом, що дорівнює мінус 5,39. Аналіз такої прямої та 

графіка зміни ρрт залежно від mр свідчить, що формування рулонів з граничною 

(максимальною) щільністю 120 кг/м3 можливе за їх маси 134,7 кг, а за щільності рулонів 85 

кг/м3 прогнозована їх маса може становити 97,2 кг.  

Зміна пошкодження стебел трести в рулонах Пср (%) залежно від їх маси mр (кг) 

відбувається за зростаючими прямолінійними залежностями. При цьому пошкодження 

стебел трести в рулонах формування прес-підбирачем ППР-110 перевищують пошкодження 

трести в рулонах, що їх формує прес-підбирач ПР-1,2Л зі змінною ПК. В рівнянні регресії 

зміни Пср залежно від mр, що описує формування рулонів прес-підбирачем ПР-1,2Л, вільний 

член дорівнює мінус 0,698, а кутовий коефіцієнт – 0,088 (R2 = 0,999). В іншому рівнянні, що 

інтерпретує формування рулонів прес-підбирачем ППР-110, вказані вище параметри 

дорівнюють відповідно мінус 1,177 і 0,116 (R2 = 0,991). З використанням наведених значень 

з’ясували, що пошкодження стебел трести в упаковках 10% і менше в рулонах формування 

прес-підбирачем ПР-1,2Л може бути забезпечене за їх маси, яка не перевищує 121,6 кг, а в 

рулонах формування прес-підбирачем ППР-110 – яка не більше 96,3 кг. Отже, в разі 

використання на підніманні трести лляного прес-підбирача ПР-1,2Л для забезпечення 

формування рулонів з бажаною щільністю і допустимим пошкодженням стебел маса 

упаковок не повинна перевищувати 120 кг. Що стосується використання прес-підбирача 

ППР-110, то забезпечення відповідних щільності рулонів і допустимого пошкодження стебел 

трести в них можливі за формування упаковок, маса яких не перевищує 95 кг.  

З підвищенням швидкості руху прес-підбирачів від 4,26 до 7,25 і далі до 8,90 км/год 

маса упаковок прямолінійно зменшується, а із зміщенням РЩР від мінімального до 

основного і далі максимального положення прямолінійно зростає. При використанні лляного 

прес-підбирача ПР-1,2Л за дослідженнями маса рулонів, що перевищує 120 кг, 

спостерігалася на швидкості 4,26 км/год та установки РЩР в максимальне положення. Решту 

досліджуваних швидкісних режимів і регулювань цього прес-підбирача слід вважати такими, 

що забезпечують дотримання агротехнологічних вимог щодо пошкодження стебел трести в 

сформованих упаковках. При цьому витримується вимога щодо щільності рулонів, за якої 

забезпечується їх ефективне вентилювання підігрітим повітрям.  

Аналіз зміни маси рулонів залежно від швидкості руху і положень РЩР сінного прес-

підбирача ППР-110 засвідчив, що інтервал доцільних швидкостей і регулювань цього прес-

підбирача значно звужується і робочою можна вважати швидкість руху 8,90 км/год за 

установки РЩР в мінімальне положення.  
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Для забезпечення щільності рулонів льонотрести, що уможливлює їх вентилювання 

підігрітим повітрям, з урахуванням допустимого пошкодження стебел льоносировини маса 

упаковок формування прес-підбирачами ПР-1,2Л і ППР-110 не повинна перевищувати 

відповідно 120 і 95 кг. За умовами дослідження слід уникати використання прес-підбирача 

ПР-1,2Л на швидкості руху 4,26 км/год за установки РЩР в максимальне положення. Прес-

підбирач ППР-110 доцільно використовувати на швидкості руху 8,90 км/год та установки 

РЩР в мінімальне положення.  
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ЖЕЛАТИНОВІ ГІДРОГЕЛІ З ПОКРАЩЕНИМИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 

Майкович О.В. 

Ковальчук Д.О. 

Помилуйко О.П. 

Матіїшин Р.В. 

Варваренко С.М. 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна 

olha.v.maikovych@lpnu.ua 

 

Гідрогелі викликали значну зацікавленість для біомедичних застосувань, як матеріали 

для контактних лінз, матриці для тканинної інженерії, а також, як системи доставки ліків. На 

сьогодні добре вивчено і охарактеризовано низку синтетичних і природніх полімерів для 

одержання гідрогелів. Один з таких – желатин, який володіє біосумісністю та здатністю до 

біологічного розкладання. 

Желатин можна використовувати самостійно, але його властивості у вигляді 

гідрогелю суттєво залежать від температури, тому застосовуються системи структурування, 

які передбачають функціоналізацію, для створення матеріалу, який має нові характеристики. 

Використання зшиваючого агенту, такого як DEPEG-400 (поліетиленгліколь 400 з кінцевими 

реакційно здатними групами), суттєво покращує його механічні властивості, 

термостабільність та здатність до набрякання. 

Утворення желатинового гідрогелю нижче температури його плавлення включає 

фізичну взаємодію між макромолекулами полімеру. Проте, гідрогель утворений желатином і 

DEPEG-400 включає дві різні взаємодії; безпосередньо фізичну, а також, хімічну – утворення 

поперечних зв’язків між ланцюгами желатину і функціоналізованим поліетиленгліколем 

(рис.1). 

 
Рис.1. Схема утворення хімічно зшитого желатинового гідрогелю 

 

Проведені фізико-механічні дослідження показали, що хімічно зшиті желатинові 

гідрогелі витримують навантаження 50-70 кПа. Крім цього, на відміну від не 

структурованих, які руйнуються при 10-12 кПа, одержаний гідрогелевий матеріал, після 

припинення навантаження, поступово відновлює свою початкову форму (рис.2в) 

 

 
Рис.2. Желатиновий гідрогель структурований DEPEG-400: а) перед початком 

навантаження; б) максимально навантажений; в) після припинення навантаження 



166 

Одержано гідрогелевий матеріал з покращеними фізико-механічними 

характеристиками, що дає змогу розширити застосування хімічно зшитих желатинових 

гідрогелів як перев’язувальних матеріалів, у тканинній інженерії, як матриць для 

вивільнення фармпрепаратів.  
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АНАЛІЗ ПРИЧИН НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ СВИНОКОМПЛЕКСІВ 

НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АГРОІНД» 

 

Маркович С.В. 

ст.гр. ЕО01-18 УДУНТ 

Соболевська О.С. 

ст. викл. каф. екології, теплотехніки та охорони праці, УДУНТ 

 

Основними джерелами впливу на навколишнє середовище свинокомплексів є: 

- забруднення ґрунтів; 

- скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти; 

- розміщення відходів; 

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

- тепловий вплив та ін. 

В наслідок чого спостерігається деградація земельних ресурсів, виснаження водних 

ресурсів, зниження якості життя населення, втрата біорізноманіття.  

Причинами виникнення таких негативних наслідків є безвідповідальне ставлення 

суб’єктів господарювання до вимог екологічного законодавства. Розглянемо ці причини на 

прикладі діяльності ТОВ «АГРОІНД», який знаходиться у м. Підгороднє Дніпропетровської 

області. Відповідно Конституції України, громадянам гарантується право на безпечне для 

життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 

50 Конституції України)[1]. Керуючись цим правом та Законом України «Про звернення 

громадян», мешканці міста неодноразово зверталися зі скаргами на відчуття сильного 

неприємного запаху, схожого на аміак та сірководень, у повітрі, що викликає подразнення 

слизової оболонки, першіння в горлі, алергічні реакції та головний біль, до органів місцевого 

самоврядування, Дніпровської ОДА, екологічної інспекції та Держпродспоживслужби [2]. В 

наслідок численних скарг були проведенні позапланові перевірки діяльності ТОВ 

«АГРОІНД» Держпродспоживслужбою на підставі звернення фізичної особи, за 

результатами якої було зафіксовано перевищення концентрацій рівнів ГДК по наступним 

забруднюючим речовинам: - аміак у 1,1 - 3,2 рази в різних точках контрольних замірів; із 

неврахованих додаткових джерел викидів - аміак, сірководень, метан, суспендовані тверді 

частинки, бутил меркаптан, аерозоль від зварювання та різання металу, фреони, вуглеводні 

граничні, оксиди азоту, оксиди вуглецю та інші забруднюючі речовини від відповідних 

техпроцесів, що в свою чергу впливає на додаткове розповсюдження запахів на територію 

санітарно-захисної та житлової забудови та ін. За результатами перевірки були приведені дії, 

які необхідно виконати для усунення порушення: провести інвентаризацію всіх джерел 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розробити «Обґрунтування санітарно-

захисної зони свинарського комплексу ТОВ «АГРОІНД» з урахуванням всіх джерел викидів, 

надати матеріали експертній комісії з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-

захисних зон ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України, 

отримати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

Держпродспоживслужби України, вирішити питання щодо здійснення лабораторних 

досліджень на зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови в 

повному обсязі з урахуванням всіх забруднюючих речовин, що представлені у викидах 

об’єкту [3]. Проте повторна перевірка щодо виконання ТОВ «АГРОІНД» попередніх 

приписів виявила їх невиконання, також були зафіксовані перевищення концентрацій рівнів 

ГДК на межі санітарно-захисної зони ТОВ «АГРОІНД» та на території жилого кварталу 

міста Підгородне: 

- аміак в 1,4 – 1,6 рази - у точці Т1 південно-східна сторона в 145 м; 
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- аміак у 1,75 рази– у точці Т3 жилий квартал (місто Підгородне, вул. Дніпровська, 

буд. 113 – 300 м);  

- аміак у 3,75 рази – у точці Т4 північно-східна сторона 500 м;  

- аміак у 2,55 рази – у точці Т6 північно-західна сторона - 425 м СЗЗ (від лагун); 

- аміак в 1,25 – 1,4 рази – у точці Т8 жилий квартал (місто Підгородне, вул. 

Дніпровська, буд. 121 – 250 м) [4]. 

Проаналізувавши дані перевірок, можна стверджувати, що негативний вплив на 

довкілля та здоров’я людей від діяльності свинарського комплексу «АГРОІНД» відбувається 

внаслідок безвідповідального ставлення суб’єкта господарювання до вимог екологічного та 

санітарного законодавства України. Причинами такого порушення є неналежне ведення 

господарської діяльності від самого початку: 

1. Відповідно до установчих документів ТОВ «АГРОІНД» почало свою діяльність з 

2015 року, ще до прийняття ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», таким чином перед 

початком своєї діяльності ТОВ повинно було пройти екологічну експертизу. Однак, цього не 

було зроблено, також відсутній екологічний паспорт підприємства та обґрунтування ширини 

СЗЗ. Крім того, основним видом діяльності ТОВ «АГРОІНД» вказано 01.46 - Розведення 

свиней, хоча до моменту утворення свинарного комплексу на даній території займалися 

розведенням рогатого скота, тобто потрібно було пройти процедуру зміни функціонального 

призначення земельної ділянки, що призвело б і до уточнення кількості свиней, кількості 

лагун, повного переліку та обліку джерел викидів та відходів, планування та упорядкування 

розміру СЗЗ. Також відсутній генеральний план підприємства. Але не зважаючи на 

відсутність цих документів діяльність свинарного комплексу була розпочата, шо з рештою 

призвело до існуючих проблем для місцевого населення. 

2. ТОВ «АГРОІНД» не виконує вимог щодо інвентаризації джерел викидів 

забруднюючих речовин у повітря, не веде в повному обсязі контроль за дотриманням 

встановлених гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

на межі санітарно-захисної, житлової зони, не вносить зміни щодо кількості та розміщення 

нових джерел викидів. Отриманий дозвіл на викиди забруднюючих речовин не виконується, 

тому що кількість цих джерел змінювалася, що потребувала отримання нового дозволу. 

Наслідком цього також є перевищення ГДК забруднюючих речовин. Як видно з даних 

перевірок, не ведеться в повному обсягу й облік викидів від пересувних джерел, не 

проводиться належна дезінфекція транспортних засобів.  

3. Не виконуються й інші санітарні правила та нормативно-правові акти: збільшується 

кількість лагун для накопичення органічних відходів; збільшується кількості свиней, не 

відома кількість та поводження з падінням тварин – все це потребує зміни та затвердження 

відповідних документів, нового плану комплексу, зміни розміру СЗЗ, можливо зміни процесу 

утилізації біовідходів. 

4. Виконання приписів органів контролю за діяльністю суб’єктів господарювання є 

обов’язковим у встановлені приписом строки, що неодноразово було порушено ТОВ 

«АГРОІНД» - призводить до погіршення вже існуючого негативного впливу діяльності 

свиногосподарства на стан довкілля. 

Таким чином, виконаний аналіз показує, що причинами негативного впливу на 

довкілля є не стільки безпосередня діяльність свинокомплексу, скільки не відповідне, не 

дбале та безвідповідальне ставлення до виконання вимог чинного законодавства, що й 

призвело до значної небезпеки для довкілля та здоров’я людей. 
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Гербарій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова занесено до 

переліку об’єктів, що становлять національне надбання України, у 2004 р [2]. Cеред іменних 

колекцій цього гербарію особливе місце займає історичний гербарії Е.Е. Ліндеманна, в якому 

представлені збори різних дослідників.  

Метою роботи є продовження опрацювання історичної колекції Е.Е. Ліндеманна [3], 

яка є складовою частиною гербарію Одеського національного  університету імені І.І. 

Мечникова (MSUD) [1], оприлюднення відомостей про Агостіно Тодаро [4], що був 

колектором цієї колекції, аналіз гербарних зборів цього дослідника. 

У квітні 2022 року виповнилося 140 років із дня смерті відомого італійського ботаніка 

А.Тодаро.  

Агостіно Тодаро (Agostino Todaro) (18.01.1818- 18.04.1882) – італійський ботанік, 

який багато уваги приділяв папоротеподібним та насінним рослинам. Він народився та помер 

у Палермо. Практично все своє життя він провів на острові Сицилія. А. Тодаро мав 

біологічну та юридичну освіту, був професором ботаніки, засновником Палермського 

товариства акліматизації (1861 р.), членом академії природничих та економічних наук, 

адвокатом, тобто різнобічним вченим та дослідником, який багато уваги приділяв науці і 

гербарію. З 1856 по 1892 він був директором Ботанічного саду Університету Палермо [4]. В 

цей час він працював ефективно і сприяв зростанню Ботанічного саду Університету 

Палермо, зібрав у ньому велику кількість екзотичних рослин та за короткий час зробив його 

одним із найбільших у Європі. У 1879 Тодаро був призначений сенатором Королівства 

Італія. 
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А                                                            Б 

Рис. 1. А. – Пам’ятник А. Тодаро. Б - Монографія А. Тодаро, в якій він описує 

нові види рослин, інтродуковані у Палермському ботанічному саду 

 

У таблиці 1 представлений систематичний спектр рослин, зібраних А.Тодаро у 1866, 

1873 та 1880 рр. на острові Сицилії та у м. Палермо   

 

Таблиця 1. Систематичний спектр рослин з історичної гербарної колекціїї Е.Е. 

Ліндеманна гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 

зібрані Агостіно Тодаро 

 

N Родина Кількість N Родина Кількість 

родів видів родів видів 

1 Aspleniaceae 1 1 14 Gramineae (Poaceae) 9 10 

2 Amaranthaceae 1 1 15 Guttiferae (Clusiaceae  ) 1 2 

3 Betulaceae 1 1 16 Labiatae 

(Lamiaceae) 

8 9 

4 Caryophyllaceae 1 2 17 Leguminosae 

(Fabaceae) 

7 10 

5 Chenopodiaceae 2 2 18 Malvaceae 1 1 

6 Cistaceae 1 1 19 Orchidaceae 2 5 

7 Compositae 

(Asteraceae) 

8 9 20 Polygonaceae 2 2 

8 Cruciferae 

(Brassicaceae) 

6 6 22 Scrophulariaceae 1 1 

9 Cupressaceae 1 1 23 Thymeliaceae 1 1 

10 Cynomoriaceae 1 1 24 Umbelliferae 

(Apiaceae) 

6 6 

11 Dipsacaceae 1 1 25 Urticaceae 1 1 

12 Euphorbiaceae 1 2 26 Violaceae 1 1 

13 Gentianaceae 1 1 Разом 67 79 
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Всього у історичній колекції Е.Е. Ліндеманна гербарію Одеського національеного 

університету імені І.І. Мечникова знаходяться 83 аркуші, на яких представлені 79 видів та 2 

різновиди (Calendula arvensis β incolor та  Bromus tectorum var. glabra) з 67 родів, 26 родин, 

що належать до 4 класів: Polypodiosida, Pinopsida, Liliopsida Magnoliopsida та 3 відділів: 

Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta. 

Провідними є родини: Gramineae (Poaceae), Leguminosae (Fabaceae), Compositae 

(Asteraceae), Labiatae (Lamiaceae), Cruciferae (Brassicaceae), Umbelliferae (Apiaceae), 

Orchidaceae. Таксономічний аналіз досліджених зборів показав, що, в основному, зібрано по 

одному виду з  роду, але й є більш представлені роди: Orchis (Orchidaceae) – 4 види, Trifolium 

(Fabaceae) – 3 види, Silene (Caryophyllaceae), Calendula (Asteraceae), Euphorbia 

(Euphorbiaceae), Lamium, Lotus (Fabaceae) – по 2 види.  

У родині Cynomoriaceae є лише один вид  - Cynomorium coccineum L. Це багаторічні 

трав'янисті, червоно-коричневі безхлорофільні рослини, висотою до 30 см. Ціноморіум веде 

цілком паразитичний спосіб життя, присмоктуючи особливими гаусторіями до коріння 

інших рослин, в основному галофітів. Назва роду Cynomorion вперше була використана в 

1729 Pier Antonio Micheli у своїй книзі Nova plantarum genera. Лінней змінив цю назву у своїй 

Materia Medica (1749) на Cynomorium. До XVIII століття цю рослину вважали грибом. 

Положення родини у таксономічній системі неясно. Спроби знайти його найближчого 

родича за допомогою молекулярно-філогенетичних досліджень також демонстрували 

непереконливі результати. Система APG III (2009) не відносить цю родину до будь-якого 

порядку. 

В гербарії є вид  Polygonum Gussonii Tod., визначений самим  Агостіно Тодаро. 

Місцем зборів рослин на етикетках вказано Сицилію (19 гербарних аркушів) та 

Палермо (61 г.а.). Сицилія – найбільший острів у Середземному морі, який належить Італії. 

Рельєф гірський, є найбільший вулкан Етна, який періодично викликає землетруси. 

Переважають ксерофітні чагарники та ліси з дубів і буків. Палермо - столиця острову. 

Таким чином, досліджені гербарні збори Агостіно Тодаро з колекції Е.Е. Ліндеманна 

гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) мають 

історичне значення. Вибірка досліджених загербаризованих рослин не є достатньою для 

аналізу флори всього острова Сицилія, або його головного міста Палермо, але вона дає 

уявлення про місця зборів рослин, культуру оформлення гербарних аркушів та етикеток. 

Всього проаналізовано 83 гербарні аркуші, на яких представлені 79 видів та 2 різновиди 

рослин з 67 родів, 26 родин, що належать до 4 класів та трьох відділів. Рослини, які 

змонтовано на гербарних аркушах, зібрано у 1866, 1873 та 1880 рр. Перлиною цих зборів є 

Polygonum Gussonii Tod., визначений особисто А. Тодаро. Звернено увагу на рослину 

Cynomorium coccineum L. зібрану на Сицилії, що паразитує на галофітах. Цей вид є єдиним 

видом у родині Cynomoriaceae, місце якої у сучасній таксономії точно не визначено. 
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Проблеми організації навчальної діяльності учнів під час вивчення іноземної мови в 

початковій школі зумовлені реформуванням змісту освіти, початком шкільного навчання з 

шести років, оволодінням іноземною мовою з першого класу, необхідністю реалізації 

творчого потенціалу учнів навчально-виховного процесу.  

Відомі вчені І.В. Валуєва, Г.А. Волошан, А. Ф. Гергель, Н. Ю. Дручків, К.Л. Крутій, 

О.Б. Михайлова, С.В. Роман, Ю.І. Федусенко, С.А. Ходоровська,І.О. Сікорський, Р. Й. 

Жуковська Т.М. Шкваріна та інші займаються пошуком правильного використання ігор на 

початковому етапі вивчення  англійської мови в освітніх закладах. 

Як відомо, застосування традиційних методів дидактики не завжди гарантує 

ефективне засвоєння навчального матеріалу та його використання в подальшій діяльності. 

Пасивність дітей у навчанні та пізнанні навколишньої дійсності не сприяє їхній успішній 

адаптації в соціум. Однією з умов результативності навчального процесу   школярів є 

використання адекватних до їхніх пізнавальних можливостей методів навчання, яке 

забезпечить тісну співпрацю вчителя й учнів як суб’єктів навчально-виховного процесу, 

сприятиме розвитку комунікативної, пізнавальної, творчої діяльності у початківців [3, с. 36]. 

Одним з таких методів освітнього процесу вважається дидактична гра, яка спрямовує 

навчання на продуктивне засвоєння учнями знань, умінь і навичок [1, с. 34].  

Враховуючи психологічні та фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного 

віку, найоптимальнішим способом навчання англійської мови в 4 класі є ігрова ситуація. 

Задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватися, рухатися, учитель забезпечує 

умови для розвитку пізнавальної діяльності учнів 4 класів на уроках англійської мови [4, с. 

101]. 

Ігрова діяльність виступає як засіб формування та вдосконалення знань, умінь і 

навичок у процесі навчання англійської мови. Вона має бути спрямована на формування та 

вдосконалення не тільки аспектів мови, а й мовленнєвих механізмів (уміння говоріння, 

аудіювання, читання та письма) [2, с. 44]. 

Як показує досвід роботи, значна кількість випускників, майбутніх вчителів 

англійської мови, починають свою трудову діяльність в початковій школі. Саме це стало 

основою вибору теми нашого дослідження – використання дидактичних ігор при навчанні 

англійської мови в початкових класах, що сприятиме підвищенню ефективності процесу 

отримання знань, умінь та навичок. Запропоновані ігри були апробовані студентами під час 

проведення  педагогічної практики в школі. В результаті проведеного нами дослідження учні 

4 класів стали швидко та якісно сприймати й засвоювати начальний матеріал на уроці 

завдяки дидактичним іграм.   
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В ході експериментальної роботи нами було  виокремлено найбільш ефективні та 

оптимальні дидактичні ігри, які, в свою чергу, активізували та вдосконалили  комунікативні 

уміння школярів 4 класу в опануванні англійською мовою. Кожен опис гри включає в себе 

відповідний рівень навчання, мету, завдання та необхідні матеріали для проведення занять, а 

також наші пропозиції та методичні рекомендації. 

Наведені фрагменти уроків  з використанням ігрових форм роботи були апробовані 

при вивченні теми “Food is a part of our life”, до якої входять такі підтеми, як “Food”, 

“Cooking”, “Restaurants”.  

Фрагмент уроку № 1. 

Гра: ‛‛Berries, vegetables and fruit᾽᾽. 

Тип гри: мовно-мовленнєва,  групова.   

Мета: Закріпити лексичний матеріал з названої теми. Вміти використовувати 

відповідні лексичні одиниці в міні-діалогах за зразком. 

Хід гри: Аll the students get up. When the teacher says   berries (vegetable or fruit). the 

pupil should name one quickly. If the pupil fails, he stops playing. The winner is the one who named 

more berries, fruits, vegetables. 

Висновок: В результаті було перевірено рівень засвоєння лексики з теми, швидкість  

реагування учнів  на поставлене завдання вчителем та їх вміння використовувати слова в 

простих реченнях типу: I like apples.  And you? I don’t like apples, I like pears. 

Фрагмент уроку № 2.  

Гра: “At the greengrocer’s”.  

Тип гри: мовно-мовленнєва,   групова.    

Мета: Активізувати лексичний матеріал з названої теми. Мотивувати учнів до 

спілкування. 

Хід гри:  The group is divided into two teams. The teacher calls two pupils - 

representatives from each team. The teacher gives cards with fruits, vegetables, berries to one of 

them and asks to describe what he can see there. If the pupil from another team guesses the word, 

he takes a card and describes the picture. If he doesn’t guess the word, another pupil from the team 

guesses the word. The winner is the team in which more students are left.  

Висновок: Використання гри продемонструвало не тільки вміння читати текст під 

картинкою,  розуміти на слух висловлювання однокласників, а й описувати предмет. 

Фрагмент уроку № 3. 

Гра: ‛‛Who knows more word combinations᾽᾽ (‛‛Food᾽᾽). 

Тип гри: мовно-мовленнєва, групова.   

Мета: Розширити словниковий запас учнів.  Мотивувати учнів до спілкування. 

Хід гри: The teacher calls a word, for example, “meat”. The pupils from each team   

should name as many phrases with proposed words as they can, for example: boiled meat, stewed 

meat, tasty meat, etc.   

Висновок: В результаті було перевірено рівень знання вивчених слів з теми, а також 

їх використання в діалогічному мовленні.  

Фрагмент уроку № 4.  

Гра: ‛‛П’ять слів᾽᾽. 

Тип гри: мовна, групова. 

Мета: Закріпити лексику з теми “Food”. 

Хід гри: Pupils are divided into two teams. The teacher shows the picture with words which 

a pupil should name quicly. While the pupil from one team counts up to five, the representative of 

another team should name five words on this topic. A participant who has not coped with the task 

stop playing. 

Висновок: В результаті була перевірена швидкість запам’ятовування  лексичних 

одиниць з названої теми. 

Відповідно до комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов 

пріоритет надається комунікативно спрямованим завданням та іграм, які забезпечують 
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оволодіння мовою як засобом спілкування. Принцип домінуючої ролі ігор і завдань 

підкреслює специфіку оволодіння англійською мовою як навчальним предметом відповідно 

до того, що основним має бути досягнення належного рівня сформованості навичок і вмінь 

шляхом організації інтенсивного тренування. Однак треба зауважити, що комунікативні ігри 

не підміняють інші форми і види роботи з іноземної мови, а тільки доповнюють їх. 

Запропоновані навчальні ігри можуть бути використані на різних етапах вивчення 

англійської мови як на уроці, так і під час проведення конкурсів, вікторин тощо. 
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Сучасні науковці пропонують декілька класифікацій засобів масової інформації. 

Найбільш поширеною є традиційна, що виокремлює чотири види самостійних ЗМІ: 

друковані, радіо, телебачення та мережеві (або комп’ютерні) [21, с. 410]. Щодо висвітлення 

спортивних подій медіа поділяються на спеціалізовані та загальні [7; 12; 14; 21]. В загальних 

ЗМІ спортивні події представлені у вигляді окремих статей, репортажів, замальовок, нарисів, 

спогадів тощо.  

Мета нашої розвідки – охарактеризувати івано-франківські медійні ресурси, які 

висвітлюють інформацію спортивної тематики. 

Телерадіокомпанія «Суспільне: Карпати» (філія акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна 

дирекція „КАРПАТИ”») [15]. Регіональний Суспільний мовник, що репрезентує новини 

України, аналітику, статті, відео, блоги, інтерв’ю, контекст новин від редакції Суспільного. 

Окремою є програма спортивних новин (містить підрубрики, що висвітлюють спорт в 

Україні та світі, останні новини у світі спорту, спорт під час війни, окремо – футбол та 

біатлон). Телерадіокомпанія має сторінки у соціальних мережах Facebook, Youtube, Instagram 

та Telegram, де подано новини різного характеру, зокрема й спортивні, залежно від 

хронології.  

Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина». «Галичина TV» [11] 

заснована Івано-Франківською обласною радою першого демократичного скликання 7 

листопада 1990 року і є однією із перших в Україні студій громадського телевізійного 

мовлення [5]. 

Сьогодні канал виступає справжнім майданчиком для змагання думок та аргументів, 

відображаючи не лише складний спектр суспільно-політичного життя, але й допомагає 

реципієнтам розуміти й орієнтуватися в перебігу політичних подій, виробляти власну точку 

зору та громадянську позицію. В прямому ефірі обласне телебачення «Галичина» транслює 

основні суспільно значущі події, культурно-мистецькі, духовні заходи, різноманітні 

розважальні програми. Це і сесії обласної ради, різноманітні віча, громадсько-політичні 

заходи, релігійні прощі, спортивні події, мистецькі та музичні перформанси в населених 

пунктах Івано-Франківщини [5].  

Телерадіокомпанія «Вежа». Муніципальна телерадіокомпанія «Вежа» виникла в 

Івано-Франківську у листопаді 1999 року. Метою створення було бажання громади міста та 

депутатів міської ради мати незалежний та некомерційний засіб масової інформації, 

зорієнтований на життя міста [16]. 

Публічна діяльність ТРК почалась у День працівників радіо, телебачення та зв’язку, 

16 листопада 1999 року, із включення FM-радіостанції «Вежа» на частоті 107 МГц у 

м. ІваноФранківську [16]. Як зазначено на сайті телерадіокомпанії, «з самого початку радіо 

було орієнтованим на освіченого, дорослого, орієнтованого на європейські цінності слухача, 
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що і визначало ІваноФранківськ як європейське місто» [16]. Незабаром було відкрито нові 

студії: радіо, телевізійні, звукозапису, монтажу новин та монтажу відеопродукції.  

Вебсторінка ТРК «Вежа» (сайт працює з 2006 р.) публікує унікальну збірку новин від 

інформаційної служби «Вежа», прямий ефір ВежаFM, телевізійні подкасти, авторські блоги. 

Є офіційні публічні сторінки телерадіокомпанії у соціальних мережах Facebook та Youtube 

[16]. 

Щотижня виходить радіопрограма «Футбольний прайм» [17] (ексклюзивні інтерв’ю з 

гравцями і тренерським штабом футбольної команди «Прикарпаття»).  

Телерадіокомпанія «3-Студія». «3-Студія» [18] – обласна телерадіокомпанія в Івано-

Франківську, що висвітлює головні новини з життя регіону. Канал працює з 1 лютого 1994 

року, цілодобово – в Івано-Франківську, 18 годин – у Калуші.  

ТРК «3-Студія» створила єдину в Івано-Франківській області сітку телевізійного 

мовлення з ретрансляторами в містах Івано-Франківськ та Калуш, що дало змогу, 

враховуючи гірський географічний рельєф регіону, охопити мовленням територію 

Надвірнянського, Богородчанського, Тисменицького, Калуського, Галицького, Долинського, 

Тлумацького, Коломийського, Снятинського, частково Рогатинського, Городенківського, 

Рожнятівського та Косівського районів, а також Монастириського району Тернопільської 

області [9]. 

Крім новин, на каналі можна переглянути прямі трансляції футбольних матчів 

місцевих команд, прямі ефіри різноманітних заходів, політичних дебатів і концертів тощо 

[9]. 

Телерадіокомпанія «РАІ». «РАІ» – обласний мультимедійний засіб масової 

інформації, 24 години мовлення на добу [19]. Трансляція телеканалу охоплює Івано-

Франківську область. Основні рубрики сайту ТРК: «Новини» (є підрубрика «Спорт» [20]), 

«Івано-Франківськ», «Прикарпаття», «Україна», «Світ» тощо.  

Має сторінки у соціальних мережах Facebook, Youtube, Instagram. 

Телерадіокомпанія «Канал 402». «Канал 402» – перша приватна телекомпанія Івано-

Франківська, що з’явилася в ефірі ще у 1990 році. Має свою спортивну програму «Час 

спорту». Також є Youtube-сторінка каналу [10], де можна переглянути найактуальніші 

новини із регіональної спортивної тематики у рубриці «Час спорту». 

Газета «Галичина». Регіональна газета м. Івано-Франківська, виходить із 1990 року 

один раз у тиждень (у четвер). Має свій інтернет-ресурс [4]. Рубрики газети: «Місто», 

«Суспільство», «Політика», «Економіка», «Культура», «Здоров’я», «Трафунки», «Світ», 

«Спорт», «Освіта та технології». 

Газета «Галицький кореспондент». Івано-франківський обласний суспільно-

політичний тижневик, його засновником є ТзОВ «Медіа Альянс». Газета видається з 28 

липня 2005 року, має інтернет-ресурс [3]. Онлайн-видання містить різноманітні рубрики, 

зокрема: «Влада», «Життя», «Діло», «Культура», «Спорт», «Блоги», «Наші проєкти» тощо. 

Журнал «Місто». Суспільно-політичний журнал Івано-Франківська та Прикарпаття, 

що виходить із 14 листопада 2016 року. Має свій сайт [13], де розміщено ексклюзивні статті, 

журналістські розслідування. Основні рубрики: «Політика», «Економіка», «Комуналка», 

«Суспільство», «Культура», «Надзвичайні новини», «Кримінал», «АТО», «Спорт» тощо.  

Агенція новин «Галка». Електронна інформаційно-пізнавальна газета про рідне 

місто, його жителів, їх життя та зацікавлення, зареєстрована 14 травня 2014 року [2]. 

Програмні цілі й тематична спрямованість видання: об’єктивне висвітлення питань у сфері 

соціально-політичного та економічного життя громади Івано-Франківська, соціальних 

послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, 

культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності в м. Івано-Франківську [2]. 

Агенція новин «Фіртка». Інформаційний сайт Івано-Франківської області, що 

спеціалізується на новинному контенті та виконує функцію ЗМІ в Інтернеті. Як зазначено на 

сайті агенції, «Фіртка» як новинний портал для користувача є мережевим медіаресурсом, що 

надає інтерактивні новинні сервіси, які працюють у межах єдиного ресурсу, слугують 
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точками доступу до новинної інформації та допомагають шукати її в Інтернеті [1]. Має 

рубрику новин «Спорт». 

Сайт Івано-Франківської обласної асоціації футболу (ifff.if.ua). Cайт створено для 

футбольних фанатів Прикарпаття. Мета діяльності – сприяння розвитку футболу в Івано-

Франківській області, зростання його рівня і масовості, гідного представництва в 

українських та міжнародних футбольних організаціях шляхом консолідації і координації 

зусиль громадян і організацій області, зацікавлених у піднесенні обласного футболу, 

пропаганди, популяризації футболу, задоволення та захисту інтересів членів асоціації [8]. 

Має свій Youtube-канал, на якому транслюють матчі. 

Обласний спортивний інтернет-портал «Sport.if.ua». Sport.if.ua створений за 

ініціативи ВАТ «Прикарпаттяобленерго», громадської організації «Прикарпатська асоціація 

муніципального розвитку» та за підтримки обласної державної адміністрації. Метою роботи 

інформаційного спортивного інтернет-ресурсу є привернення уваги громади до спортивного 

життя області [22]. Також цей інформаційний ресурс представлений у соціальних мережах 

Facebook, Youtube, Instagram, Telegram. 

Сайт «Галичина спортивна» (galsports). «Галичина спортивна» – перший 

повноцінний інтернет-портал про спортивні події в трьох галицьких областях – Львівській, 

Тернопільській та Івано-Франківській – і за участю галицьких спортсменів [6]. 

Отже, проведене дослідження засвідчує, що в Івано-Франківську опис спортивних 

подій подано майже у всіх друкованих виданнях (газетах, журналах), на телебаченні, радіо, 

електронних медіа, однак спеціалізованого спортивного ЗМІ наразі немає. На деяких 

регіональних телеканалах є окремі програми про спорт, в яких висвітлюються 

найактуальніші події та новини. Спортивний контент представлено на сайті Івано-

Франківської обласної асоціації футболу та інтернет-порталах «Sport.if.ua» та «Галичина 

спортивна». 
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НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

ОБЕРНЕНИМ МЕТОДОМ СУМИ ОДИНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ 

 

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  

 

Відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” одним із методів амортизації є виробничий 

[1]. У світі існує три його види: метод суми одиниць продукції, метод годин роботи і метод 

кілометрів (або миль) пробігу. За методом суми одиниць продукції амортизація 

розраховується відповідно до обсягу виготовленої продукції, за методом годин роботи – 

залежно від кількості відпрацьованих годин, а за  методом кілометрів (або миль) пробігу – 

відповідно до кількості кілометрів (або миль) [2; 3; 4; 5]. Ці три види виробничого методу 

амортизації необоротних активів розглядають як окремі методи амортизації. 

Амортизацію необоротних активів можна розраховувати за видами оберненого 

виробничого методу. Одним із його видів є обернений метод амортизації суми одиниць 

продукції. Він є протилежним до методу  амортизації суми одиниць продукції. При його 

застосуванні потрібно визначити амортизацію за методом суми одиниць продукції, і 

переставити навпаки: 1-й рік в останній, 2-й рік в передостанній і т.д. 

Використання оберненого методу амортизації суми одиниць продукції є доцільним, 

адже наперед визначається плановий обсяг виробленої продукції за увесь період і фактичний 

обсяг за окремі періоди (роки, місяці, тижні, дні). 

Розглянемо на прикладі використання оберненого методу амортизації суми одиниць 

продукції. 

Приклад. Необоротні активи мають первісну вартість – 52000 грн. Строк їх 

використання становить 4 роки, а ліквідаційна вартість – 2000 грн. Вартість, що 

амортизується, дорівнює 50000 грн (52000 грн – 2000 грн = 50000 грн). За період 

експлуатації необоротних активів планується виробити 100000 штук продукції, в тому числі 

в: 1-му році – 40000, 2- му році – 30000, 3- му році – 20000, 4-му році – 10000 одиниць. 

Спочатку визначимо амортизацію необоротних активів за методом суми одиниць 

продукції. 

За цим методом річна (місячна, тижнева, денна) сума амортизації визначається як 

добуток фактичного річного (місячного, тижневого, денного) обсягу випуску продукції 

(робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Вона обчислюється діленням вартості, яка 

амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство планує 

виробити (виконати), використовуючи необоротний актив. 

За методом суми одиниць продукції річна (місячна, тижнева, денна) сума амортизації 

визначається за формулами: 

                                 СА = ФОП х ВСА,                                                            

де СА – сума амортизації; ФОП – фактичний обсяг продукції (робіт, послуг); ВСА – 

виробнича ставка амортизації.                                                                                                      

                                  ВСА = (ПВ – ЛВ) : ЗОП,                                                           

де ПВ – первісна вартість; ЛВ – ліквідаційна вартість; ЗОП – загальний обсяг 

продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати).  

Обчислимо виробничу ставку амортизації (суму амортизації необоротних активів на 

одиницю виготовленої продукції): 0,5 грн (50000 грн : 100000 штук = 0,5 грн) (табл. 1). 
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Таблиця 1. Розрахунок суми амортизації необоротних активів за  методом суми одиниць 

продукції 

 

Рік Вартість, що 

аморти- 

зується, грн 

Фактичний обсяг 

продукції (робіт, 

послуг), штук 

Виробнича ставка 

амортизації, грн 

Річна сума 

амортизації, 

грн 

1 50000 40000 0,5 20000 

2 50000 30000 0,5 15000 

3 50000 20000 0,5 10000 

4 50000 10000 0,5 5000 

х Разом 100000 х 50000 

Визначимо річну амортизацію. необоротних активів за оберненим методом суми 

одиниць продукції в таблиці 2. Для цього з даних таблиці 1 річну суму амортизації 

переставимо навпаки: 1-й рік з 4-го, 2-й рік з 3-го і т.д (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Розрахунок суми амортизації необоротних активів за оберненим методом 

суми одиниць продукції 

 

Рік Вартість, що 

аморти- 

зується, грн 

Фактичний обсяг 

продукції (робіт, 

послуг), штук 

Виробнича ставка 

амортизації, грн 

Річна сума 

амортизації, 

грн 

1 50000 40000 0,5 5000 

2 50000 30000 0,5 10000 

3 50000 20000 0,5 15000 

4 50000 10000 0,5 20000 

х Разом 100000 х 50000 

 

Висновки. Амортизацію необоротних активів можна нараховувати за оберненим 

методом суми одиниць продукції. Він є видом оберненого виробничого методу. 

Оскільки за методом суми одиниць продукції амортизацію необоротних активів 

можна розрахувати наперед за всі роки їх експлуатації, то суму амортизації залежно від 

потреб можна переставляти по роках. Тому стає можливим використання оберненого методу 

суми одиниць продукції амортизації необоротних активів. Щоб визначити амортизацію за 

оберненим методом суми одиниць продукції спочатку потрібно її розрахувати за методом 

суми одиниць продукції, і взяти навпаки. 

Можливо розраховувати амортизацію необоротних активів також і за іншими двома 

видами оберненого виробничого методу: оберненим методом годин роботи і оберненим 

методом кілометрів (або миль) пробігу. 
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Упродовж останніх десятиліть зріс інтерес мовознавців до проблеми мови як засобу 

людської комунікації та її функціювання в суспільстві. Ця увага зосереджена, зокрема, на 

такому різноструктурному та важливому для лексичної системи мови лінгвістичному явищі 

як евфемія. Евфемія постає доволі різноаспектним, але дуже вагомим лінгвістичним явищем 

у лексичній системі англійської мови. Актуальність вивчення евфемії визначається 

інтенсивністю використання евфемізмів у різних жанрах за останні десятиріччя, які набули 

поширення у суспільно важливих сферах мовної діяльності. Евфемізмами називаємо 

емоційно нейтральні слова чи вирази, котрі замінюють непристойні чи нетактовні 

синонімічні слова чи вирази та спрямовані на досягнення пом’якшувального ефекту. В 

цілому, евфемізмом позначається все те, що в соціумі вважається непристойним та не 

відповідає загальноприйнятим правилам етикету. На думку Ю. М. Скребнева, евфемізми не 

належать до певної лексико-семантичної групи слів, а скоріше до певного стилістичного 

результату, що досягається різними способами, коли «сильний» вираз поступається більш 

слабкому. Прикладом є недоговореність, якій притаманні властивості евфемії [5,82].  

Динамічність і багатоаспектна природа евфемізмів є причиною великої 

різноманітності їх лексико-граматичних форм, емоційної нейтральності та стилістичної 

забарвленості. Відтак, в основі явища евфемії лежать: 1) глибоко анархічні пережитки 

мовних «табу» (заборон вимовляти прямі найменування небезпечних предметів та явищ); 2) 

чинники соціальної діалектології (так звані етичні та моральні евфемізми, зумовлені 

соціальними, моральними та етичними нормами поведінки в суспільстві). Нещодавно 

сформувалася нова функція евфемізації мови – прикрашання певних моментів дійсності. 

Окрім того, спостерігається збільшення кількості номінацій, які застосовують до багатьох 

речей, про які неприйнятно говорити відверто. Суттєвим для евфемії є соціальний фактор: у 

різних соціальних прошарків неоднакове уявлення про те, що є «пристойне» і «непристойне» 

та, відповідно, про те, що може іменуватися прямо, без натяків, а що повинно отримувати 

«завуальоване», евфемічне позначення [3, с.35]. Говорячи власне про лінгвістичний аспект, 

виділяють дві ознаки евфемії: описове визначення негативного денотату, коли йдеться про 

предмет чи явище;  непряма номінація меліоративного (покращеного) характеру. Так, слово 

«tipsy» (напідпитку) є евфемічною заміною до слова «drunk» (п’яний), тому що, по-перше, 

співвідноситься з негативним значенням (пияцтво викликає у суспільстві негативну 

реакцію), по-друге, відрізняється непрямою, «м’якою» конотацією [1].  

На думку В. Великородої послаблення евфемістичного потенціалу з часом веде до 

перетворення деяких евфемізмів на терміни-табу. Вищий евфемістичний потенціал 

притаманний утворам широкої семантики, оскільки завдяки великій кількості асоціативних 

зв’язків використання таких лексичних одиниць підвищує ймовірність уникнення негативної 

конотації. Серед загальновживаних евфемізмів спостерігається велика кількість одиниць, 

утворених способом фразеологізації. У фразеологічних евфемізмах відображається подвійна 

інтенція мовця: позначення об’єктів дійсності й вираження ставлення до них за допомогою 

виразних мовних засобів та субституція номінацій, що асоціюються з негативним денотатом 

[2]. Варто зазначити, що евфемізми на позначення негативних явищ сучасного суспільства 

дуже швидко втрачають свої евфемістичні властивості, дифемізуються та вимагають нових 
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замінників. Саме тому поява евфемізмів з одного боку призводить до збагачення 

словникового складу мови, а з іншого – до нашарування великої кількості пасивної лексики. 

Найпоширенішими в лексичній системі англійської мови є eвфемізми, що пов’язані з 

дискримінацією: а) расовою, культурною, релігійною; б) статевою; в) сексуальних меншин; 

тощо. У США та багатьох Європейських країнах заборонено вживати слово «nigger», 

натомість використовується «Afro American». Евфемізм «black», який ще декілька років тому 

вважався прийнятним, тепер також вважається неввічливим. Не менш чисельними є 

eвфемізми, що позначають страшні та неприємні явища дійсності: а) смерть; б) хвороба; в) 

природні потреби людини; г) фізичні вади; д) розумові та психічні розлади. Наприклад, 

«newgrowth» (новоутворення) замість «cancroid» (ракова пухлина), але у цьому прикладі 

доцільно відзначити, що слово «cancroid» є безпосередньою назвою різновиду хвороби – 

раку шкіри, тобто надалі потребує евфемічної заміни. Зауважимо, що кількість 

евфемістичних одиниць у певній тематичній групі відображає силу прихованого табу. Тому 

частіше спостерігаємо не лише поодинокі евфемізми, а цілі евфемістичні ланцюжки, що 

утворилися в певних сферах людського життя саме як результат виникнення нових термінів.  

Відтак, вживання евфемізмів у мові тісно пов’язане із намаганням замінити соціально 

або психологічно неприйнятні номінації на подібні, але з більш нейтральним значенням для 

того, щоб  уникнути дискомфорту під час комунікації або завуалювати певну інформацію. 

Причини вживання евфемізмів різні, проте здебільшого їх використовують для дотримання 

норм суспільної моралі, уникнення табу або соціальних відхилень, та втілення 

прагматичного впливу на реципієнта. 
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

 

Христова М.Н. 

доктор социальных наук, главный ассистент 

Великотырновский университет им. Св.св. Кирилла и Мефодия  

Республика България, Велико Тырново 

 

Современные тенденции развития информационного общества все больше и чаще 

навязывают дистанционное или онлайн обучение. Дистанционное обучение — это термин, 

который используется в отношении широкого спектра образовательных программ и курсов, 

начиная от учебных курсов, курсов повышения квалификации и программ высшего 

образования. Дистанционное обучение использует ряд инструментов, включая 

интерактивные компьютерные программы, Интернет, электронную почту, телефон и многое 

другое, чтобы оно обеспечило эффективное взаимодействие. Эта форма обучения   

становится исключительно популярной в силу своего удобства и гибкости. 

Дистанционное обучение — это такая форма обучения, которая осуществляется 

посредством взаимодействия между учителем и учеником на расстоянии. Она содержит все 

компоненты образовательного процесса и реализуется с использованием Интернет-

технологий и другими средствами, обеспечивающими интерактивность. Начнем наш анализ 

с обучения самых маленьких учеников, которые оказываются самой пострадавшей группой в 

онлайновой образовательной среде. К сожалению, им тоже понадобилось перейти к 

обучению в электронной среде из-за эпидемической обстановки. И учителя, и родители 

серьезно беспокоились по этому поводу. У них были серьезные опасения о том, как протечет 

их рабочий, точнее учебный процесс и какими будут по последствия из-за длительного 

сидения перед электронными устройствами (компьютерами, планшетами и, в частности, 

телефонами). 

В этом возрасте взаимоотношения между учителем и учеником имеют 

первостепенное значение для детей. И, к сожалению, им обучению и им личностному 

развитию пришлось проходить в электронной среде. Конечно, как и любая другая вещь и это 

положение имеет свои недостатки, но и свои преимущества.  Преимущества заключаются в 

том, что дети с самого раннего возраста учатся обращаться с электронными средствами, и 

это неизбежно принесет им пользу на более позднем этапе. 

Обучение в реальной среде, и обучение в электронной среде имеет правила, которые 

соблюдаются для нормального протекания учебного процесса, так что здесь нет особой 

разницы в этом отношении. Возможность, чтобы учитель провел урок и одновременно с 

этим иллюстрировал учебный материал — бесценна. И как мы знаем, чем больше 

восприятия участвуют для усвоения и осмысления данной информации, тем легче ее можно 

запомнить. Поэтому презентации, видео фильмы и изображения с учебной целью, которые 

показывают самым маленьким ученикам в электронной среде, облегчают их обучение. Мы 

отметили преимущества, но нельзя не отметить и недостатки. Недостатком здесь является то, 

что онлайн  урока  маленьких  учеников без  помощи взрослого человека  не пройдет 

успешно.  

Поэтому присутствие взрослого, родителя, брата, сестры и т.д., рядом с каждым 

учеником — обязательно, так как если ребенок испытывает трудности с выполнением какой-

либо задачи  учитель не сможет помочь ему физически, а физический контакт очень важен 

для маленьких учеников. Кроме того, к недостаткам можем отнести и следующее — если 

важно, чтобы некоторые учебные занятия проводились  на открытом воздухе среди природы, 

в электронной среде  это  невозможно.   

Не менее важно для формирования важных качеств в этом возрасте, которое, к 

сожалению, ограничено в интернет-среде — это живое общение детей с их сверстниками. Но 
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вопреки всему  сказанному,  можем отметить, что чередование реальной и интернет-среды 

для учебного процесса — это неплохой  вариант для учеников. Таким образом, учителя 

смогут структурировать свои уроки, сочетав оба  варианта, в результате которого  учебный 

материал будет представлен наилучшим образом. 

У учеников старших классов обучение в электронной среде может быть  

плодотворным, если соблюдаются правила, которые обычно применяются и в реальной 

классной комнате. Шум, который является проблемой в реальной обстановке и неизбежно 

мешает рабочему процессу, отсутствует в электронной среде, а это облегчает работу и 

преподавателя,  и учеников. Как было отмечено выше, если восприятие информации 

осуществляется  при помощи  побольше чувств облегчается ее усваивание, а это применимо 

как к самым маленьким ученикам, так и к старшеклассникам. Презентации схемы, пленки, 

таблицы, которых невозможно применить в реальной учебной среде из-за отсутствия 

мультимедиа в классных комнатах, можно применить в интернет-среде. И это  

исключительная возможность для улучшения учебного процесса.  

Также ученики могут использовать интернет-сми для получения дополнительной 

информации, выполняя своих домашних заданий, но, конечно, она должна быть 

достоверной. Проверка достоверности информации формирует у учеников полезные 

привычки.  Они будут нужны им в будущем, как например, не воспринимать любую 

информацию как "чистую  монету."  Благодаря этому  развивается их критическое 

мышление. Передача и проверка домашних заданий, тестовых задач также, осуществляется 

легче и  для учеников, и  для учителей, поскольку файлы загружены  интернет-платформах и 

не привязаны к физическому носителю.  Их проверка облегчается заданным алгоритмом, 

который сразу после завершения теста выводит результат. Ведение дискуссии на уроках по 

конкретной теме, которая связано с учебной программой, как в реальной, так и в 

электронной среде имеет огромное значение. 

 Обучение в электронной среде  касается также высших школ, студентов. Это 

облегчает их с финансовой точки зрения, жилье, оплаты ренты, передвижения и т.д.  Другое 

облегчение —  все учебные материалы необходимые  для их обучения предоставляются  им в 

систематизированном и прилежном виде.  Недостатком  здесь  однако  является общение с 

коллегами, обсуждение  важных проблем, разожженные дискуссии  после лекций,  все, что 

обогащает их социальные контакты. Интернетное пространство  удобно для проведения  

тематических лекций, разнообразных семинаров и учебных  программ, которые  обогащают 

их знания в данной области.  

Также это экономить  дискомфорт от поездки на место обучения. Интернет 

предоставляет возможность для обучения в и из любой точки Земли без ограничений 

времени и пространства. 

Эпидемическая обстановка, в которой нам пришлось жить, требует приспосабливание 

к различным формам обучения. Этот  процесс, процесс адаптации к новой реальности  будет 

улучшаться со временем, развиваться и приносить все больше и больше преимуществ для 

обучения в каждом аспекте. Я думаю  что время, в котором мы живем, требует адаптивности. 

А объединение двух форм обучения является шагом в правильном направлении развития 

образовательного процесса. 

Изменения имеют  и позитивную сторону  и  мы должны искать именно ее.  Это очень  

для будущего,  для прогресса. Изменения извне должны привести и к изменениям внутри – 

эти столь важные  внутриличностные изменения. И лучше всего было бы, чтобы они были 

осознанными и значимыми. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СТАЛЕЙ В СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ 

 

Чайковский В.П. 

Беликова Л.Я. 

 

Выполнены проектные расчеты и приведены технико-экономические характеристики 

трансформатора мощностью 1000 кВА с магнитными системами из различных 

электротехнических сталей. 

Электротехническая промышленность располагает электротехническими сталями с 

различными характеристиками (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Величины удельных потерь для различных электротехнических сталей при 

допустимой индукции с учетом технологических и констуктивных факторов 

 
Марка стали Толщина 

мм 

Допустимая 

индукция 

Тл 

Индукция  

насыщения 

Тл 

Удельные 

потери, Вт/кг 

Уд. пот. с 

учет. техн 

Вт/кг 

Аморфная 0,024 1,4 1,6 0,3 0,42 

Анизотропная 3405 0,35 1,7 1,9 1,5 2,1 

Анизотропная 3409 0,23 1,7 1.9 1,0 1.4 

23JGSE075 

Японская,0,23 мм 

0,23 1,7 1,9 0,72 1.02 

VUCOFLEХ 48 0,35 2,0 2,3 2,2 3,1 

  

Перед электротехнической промышленностю открываются широкие возможности 

создания ресурсосберегающих трансформаторов (РСТ). Под ресурсосбережением 

подразумеваются такие оптимальные трансформаторы (ОТ), которые характеризуются 

минимальными значениями стоимостного ресурсного критерия (СРК). Этот критерий 

впервые предложен проф. Грудинским П.С.. Он включал в себя стоимость материального и 

энергетического ресурсов и назывался затратным.  

Для определения перспектив применения той или иной стали в качестве 

материального ресурса достаточно рассматривать стоимость магнитной системы и стоимость 

обмоток, а в качестве энегетического ресурса стоимость потерь в магнитной системе и в 

обмотках. 

Все модификации СРК в последнее время касались в основном только оценки цены 

каждого из ресурсов. 

В работе [1] показано, что величины цен оказывают слабое влияние на оптимальные 

значения диаметра стержня, индукции в магнитной системе и плотности тока в обмотках.  

 Так оптимальное значение диаметра стержня пропорционально корню четвертой 

степени от фазной мощности Т и некоторому коэффициенту, изменающемуся в пределах 

0,95...1,05, который также пропорционален корню четвертой степени из соотношения 

различных стоимостных и конструктивных факторов, поэтому влияние этих факторов сильно 

ослабляется корнем четвертой степени [1]. 

Оптимальное значение индукции в магнитной системе по CРК получается при 

значениях близких к насыщению, поэтому от цены ресурсов оно практически независит.  

В работе [2] показано от каких факторов зависит оптимальное значение индукции. 

Там показано, что оптимальное значение индукции пропорционально корню третей степени 

из соотношения стоимости магнитной системы к стоимости потерь. Исходя из того, что цены 

сталей несколько увеличиваются, а потери в сталях имеют тенденцию к значчительному 
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уменьшнеию, оптимальное значение индукции в магнитной системе (МС) имееет тенденцию 

к увеличению и стремится к величине, определяемой насыщением. Поэтому требования по 

насыщению ограничивают величину оптимального значения индукции в магнитной системе 

(см. таблицу) и составляет примерно 90 % от индукции насыщения. 

Оптимальная величина плотности тока также зависит от соотношнния стоимостей 

обмотки и стоимости нагрузочных потерь. Последние, как известно, определяются 

графиками нагрузки [3,4,5]. 

Все это свидетельствует о том, что СРК является достаточно адекватным критерием 

для оценки характеристик РСТ. 

Данные расчетных проектных исследований Тр при различных марках 

электротехнической стали в магнитной системе приведнны в табл. 2. 

  

Таблица 2. Величины ресурсов, их суммарная стоимость и величина СРК для Т 

мощностью 1000 кВА при различных марках электротехнической стали в магнитной 

системе с сечением стержня, соответствующему диаметру 22 см 

 
Марка стали B,Тл Gмс,кг Pхх, Вт Gо, кг Pкз, Вт Стоимость 

АЧ, грн 

Величина 

СРК,.грн 

Аморфная, 0,024 мм 1,4 1149 540 402 9600 58600 121500 

Анизотропная, 3405, 

0,35 

1,7 1074 2300 346 8400 53000 135000 

Анизотропная, 3409, 

0,23 мм, 

1,7 1074 1500 346 8400 53000 130000 

23JGSE075 

Японская,0,23 мм 

1,7 1074 1200 346 8400 53000 124000 

VUCOFLEХ 48, 0,35 

мм 

2,0 991 3100 300 7400 47700 131000 

   

В табл. 2 обозначены: B – допустимая индукция, Gмс–масса магнитной системы, Pхх– 

потери ХХ, Gо–масса обмоток, Pкз – потери КЗ,  

Магнитная система из аморфной стали (АС) состоит из трех витых колец, в которых 

магнитный поток имеет несинусоидальную форму [6]. Потери ХХ определялись с учетом 

технологического коэффициента, который для шихтованых МС принимался равным 1,4, а 

для витых МС равным 1,2. В витой МС учитывался еще коэффициент увеличения потерь 

обусловленный несинусоидальностью магнитного потока равный 1,3 [7.8]. 

В расчетных исслндованиях плотность тока принята постоянной и равной 1,5 А/мм2, 

что является оптимальным значением для величины нагрузочных потерь, равных половине 

величины потерь КЗ. Стоимость стали принята одинаковой для всех марок стали. 

В Тр с магнитной системой из АС стоимость активной части увеличилась на 12%, что 

подтверждается многими источниками [9], потери ХХ при этом значительно снижаются в 4 

раза, а величина СРК уменьшена на 12%.  

Поэтому в мире Тр с МС из АС получили значительное распространение , а в Европе 

разработан и начал работать Тр мощностью 1600 кВА [9]. 

Естественно, эффект от применения АС должен оцениваться с учетом и некоторых 

других условий, т.е. необходимо учитывать затраты связанные с технологией, с величиной 

конструктивных элементов, изменением габаритов бака, стоимостью масла (табл3). 

В табл. 3 обозначены: Нмс−высота магнитной системы, Нб−высота бака, 

Вб−ширина бака, Мо−межосевое расстояние, Lб−длина бака. 

Технология сборки МС по системе .STFP−LAP позволяет уменьшить потери в углах 

примерно на 20 % и следовательно снизить полные потери ХХ на 7 %. 

В качестве базового варианта принят Тр с МС из анизотропной стали 3405 толщиной 

0,35 мм при допутимой индуции 1.7 Тл. 
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Таблица 3. Габариты Тр с различными марками электротехнической стали при 

допустимых индкциях в магнитных системах 

 
Марка стали Допустимая 

индукция, Тл 

Нмс= Нб 

см 

Вб=Мо 

см 

Lб=3Мо 

см 

Vб= ВбНбLб, см3 

Аморфная 1.4 117 44 132 675000 

Анизотропная, 1,7 105 46 138 660000 

VUCOFLEХ 48 2,0 92 48 144 630000 

 

Выводы. 

1. В Тр с магнитной системой из АС потери ХХ снижаются в 4 раза, что позволяет 

обеспечить уровень потерь по европейскому стандарту EN  50464−1 нормой АО. 

2. Тр с магнитной сстемой из стали 23JGSE075,толщиной 0,23 мм позволяет снизить 

потери ХХ практически в 2 раза, т.е. обеспечить уровень потерь по европейскому стандарту 

EN 50464−1 нормой СО. 

3. Тр с магнитной сстемой из стали 3409 толшиной 0,23 мм позволяет снизить потери 

ХХ практически в 1,5 раза, т.е. обеспечитьуровень потерь по европейскому стандарту EN  

50464−1 нормой  DО. 

4. Тр с магнитной системой из стали VUCOFLEХ 48 толшиной 0,23 мм позволяет 

значительно уменьшить материадбный ресурс, но потери ХХ остаются большими. Однако 

для Тр предельных мощностей это позволит создлвать Т большей мощности или большего 

напряжения в заданном габарите  
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Для начала вспомним формулу производной сложной натуральной логарифмической 

функции, называемой просто логарифмической производной: 

 

                (ln t)ʹ = 
𝑡´

𝑡
        , где 

 

t = t(x) - некоторая дифференцируемая функция от независимой переменной x. Затем 

перепишем эту формулу в следующей форме, удобной для дифференцирования функции 

t=t(x) и называемой правилом логарифмического дифференцирования:  

 

tʹ = t ∙ (ln t)ʹ      . 

 

Далее рассмотрим показательно-степенную функцию t = 𝑢𝑣, где u = u (x) и v = v(x) -                         

- некоторые дифференцируемые функции от x. Применим теперь логарифмическое 

дифференцирование к показательно-степенной функции: 

(𝑢𝑣)´ = 𝑢𝑣 ∙ (𝑙𝑛 𝑢𝑣)´ = 𝑢𝑣  ∙ (𝑣 ∙ 𝑙𝑛 𝑢)´ . 
   Итак, окончательно имеем: 

 

(𝑢𝑣)´ = 𝑢𝑣 ∙ (𝑣 ∙ 𝑙𝑛 𝑢)´      . 
 

Последнюю выведенную формулу можно получить и другим путём, пользуясь 

следствием основного логарифмического тождества: 

(𝑢𝑣)´ = (𝑒𝑙𝑛 𝑢
𝑣
)´ =  (𝑒𝑣∙𝑙𝑛𝑢)´ =  𝑒𝑣∙𝑙𝑛 𝑢 ∙ (𝑣 ∙ 𝑙𝑛 𝑢)´ =  𝑢𝑣 ∙ (𝑣 ∙ 𝑙𝑛 𝑢)´ . 

Замечание. Известно, что в обычном случае дифференцирование показательно-

степенной функции y = 𝑢𝑣 состоит из двух последовательных шагов: 

1. Почленного натурального логарифмирования: ln y = 𝑙𝑛(𝑢𝑣) => ln y = v ∙ ln u; 

2. Почленного дифференцирования: 

 (ln y)´ = (v ∙ ln u)ʹ => 
𝑦´

𝑦
 = (v ∙ ln u)ʹ => yʹ = y ∙ (𝑣 ∙ 𝑙𝑛 𝑢)ʹ => (𝑢𝑣)´ = 𝑢𝑣 ∙ (𝑣 ∙ 𝑙𝑛 𝑢)´ .    

Однако пользоваться выведенной готовой формулой гораздо легче и быстрее. 

Наконец, рассмотрим конкретный пример: 

Пример. Найдите производную функции y = 𝑥𝑥 .              
Решение. yʹ = (𝑥𝑥)´ = 𝑥𝑥 ∙ (𝑥 ∙ 𝑙𝑛 𝑥)´ = 𝑥𝑥 ∙ [(𝑥)´ ∙ 𝑙𝑛 𝑥 + 𝑥 ∙ (𝑙𝑛 𝑥)´ ] = 

= 𝑥𝑥 ∙ (1 ∙ 𝑙𝑛 𝑥 + 𝑥 ∙
1

𝑥
) = 𝑥𝑥 ∙ (𝑙𝑛 𝑥 + 1) . 
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