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УДК 621.941.01
ANALYSIS OF INFLUENCE OF THE DEFORMATIONS OF THE ELEMENTS OF THE
TECHNOLOGICAL SYSTEM ON THE TREATMENT ACCURACY UNDER THE
TURNING OF NON-RIGID SHAFT
АНАЛИЗ ВЛИЯНИДЯ ДЕФОРАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПРИ ТОЧЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ТИПА
НЕЖЕСТКИЙ ВАЛ
Tchigirinsky Ju.L. / Чигиринский Ю.Л.
d.t.s., prof. / д.т.н., проф.
Nesterenko P.S. / Нестеренко П.С.
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Kozachuhnenko I.N. / Козачухненко И.Н.
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Smirnova E.N. / Смирнова Е.Н.
Postgraduate student / аспирант
Volgograd State Technical University, Volgograd, Lenin Avenue 28, 400005
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, пр. Ленина 28,
400005
Аннотация. В статье рассмотрен механизм формирования погрешности обработки,
вызываемой деформациями элементов технологической системы при токарной обработке
нежестких валов. Предложена уточненная математическая модель расчета данного вида
погрешности, применение которой позволит повысить надёжность технологии на стадии
проектирования технологического процесса.
Ключевые слова: токарная обработка, нежесткий вал, точность обработки,
погрешность продольного профиля, деформации элементов технологической системы.
Вступление.
В процессе обработки под действием составляющих силы резания элементы
технологической системы смещаются из исходного (ненагруженного) состояния, вызывая
тем самым взаимное смещение инструмента и заготовки, приводящее к снижению точности
выпускаемых изделий [1]. Особо следует выделить обработку деталей типа нежесткий вал,
т. к. в силу малой жесткости обрабатываемых заготовок величина данного вида погрешности
при их токарной обработке достигает 80 – 90% от общей погрешности обработки [2].
Принятые в технологии машиностроения формулы для расчета погрешности данного вида
обладают относительно невысокой сходимостью с экспериментальными данными [3], так как
носят упрощенный характер и не учитывают особенностей протекания процесса обработки.
Данное обстоятельство обуславливает появление ошибки в технологии обработки ещё на
стадии проектирования технологического процесса, в частности при назначении припусков
на последующие финишные операции.
Заключение и выводы.
Анализ приведенных данных показал, что предложенная уточненная математическая
модель расчета погрешности обработки, обусловленной деформациями элементов
технологической системы, обладает более высокой сходимостью результатов с
экспериментальными данными по сравнению с традиционными математическими моделями,
принятыми в технологии машиностроения. Использование данной математической модели
позволит повысить надёжность технологии обработки на стадии проектирования
технологического процесса, в частности при назначении припусков на последующие
финишные операции.
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Abstract. The article considers the mechanism of forming the processing error caused by
deformations of the elements of the technological system during turning processing of nonrigid
shafts. A refined mathematical model for calculating this type of error is proposed, the application
of which will increase the reliability of the technology at the design stage of the technological
process.
Key words: turning, non-rigid shaft, treatment accuracy, error of longitudinal profile,
deformation of the elements of technological system.
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Аннотация. В работе рассматривается один из видов динамических насосов –
свободновихревой насос с измененной проточной частью (часть лопастей рабочего колеса
выдвинута в рабочую камеру). Изложены данные об исследовании течения в проточной
части такого насоса с использованием программного комплекса ANSYS. Приведены сведения
о получении напорных и энергетических характеристик насоса с помощью физического
эксперимента. Сделаны выводы о достаточно хорошей сходимости полученных
результатов численного и физического экспериментов.
Ключевые слова: свободновихревой насос, рабочее колесо, численное исследование,
подвод, отвод
Вступление. Свободновихревые насосы (СВН) являются одним из типов насосного
оборудования, которые имеют простую в эксплуатации конструкцию и обеспечивают
высокую надежность, долговечность и экономическую эффективность при работе их на
гидросмесях, а также при транспортировании разнообразных твердых веществ и продуктов
[1]. В настоящее время известны три базовые конструкции таких насосов, отличающиеся
между собой формой рабочего колеса, отвода и местом расположения колеса относительно
свободной камеры: «Wemco», «Turo» і «Seka». Наибольшей экономической эффективностью
(максимальным значением коэффициента полезного действия) среди указанных конструкций
обладает свободновихревой насос, выполненные по схеме «Turo». Конструктивная
особенность указанного насоса заключается в том, что ротор полностью отодвинут в
расточку задней части корпуса. Благодаря этому перед ротором остается свободным все
внутреннее пространство корпуса.
Заключение и выводы.
Была рассмотрена возможность применения программного комплекса ANSYS для
расчета течения в проточной части свободновихревого насоса с комбинированным рабочим
процессом. Сделан вывод и целесообразности применения SST модели турбулентности для
проведения расчета.
На основании сравнения интегральных характеристик насоса, полученных по
результатам численного исследования и по результатам исследований на экспериментальном
стенде, можно констатировать наличие высокого уровня соответствия полученных
характеристик. Несовпадение напора в области подач, близких к оптимальной, составляет не
более 6%.
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Криштоп Игорь Владимирович. – Сумы, 2015. – 188 с.
5.
ANSYS
CFX-Solver
Theory
Guide
[Електронний
ресурс]
//
ANSYS,
Inc.
–
2006.
–
Режим
доступа
к
электронному
ресурсу:
http://product.caenet.cn/Uploadfiles/12872437250986625020081129090050986.pdf.
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6.
ANSYS
CFX-Solver
Modeling
Guide
[Електронний
ресурс]
//
ANSYS,
Inc.
–
2009.
–
Режим
доступа
к
электронному
ресурсу:
http://orange.engr.ucdavis.edu/Documentation12.0/120/CFX/xmod.pdf.
7. Хитрых Д. ANSYS Turbo: Сквозная технология проектирования лопаточных машин /
Д. Хитрых // ANSYS Solution : (русская редакция). – 2007. – № 6. – С. 31–37.
8. Хитрых Д. ANSYS Turbo: Обзор моделей турбулентности / Д. Хитрых // ANSYS
Solution : (русская редакция). – 2005. – № 1. – С. 9–11.
9. Simulation of flow inside an axial-flow pump with adjustable guide vanes / [A. N.
Kochevsky, S. N. Kozlov, K. M. Aye, A. Y. Schelyaev, V. N. Konshin] // Proceedings of
FEDSM2005 ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting and Exhibition. – Houston, TX,
USA. – 2005. – P. 412–423.
10. ANSYS CFX 11.0 Solver Theory. Release 11.0 [Электронный ресурс], 2008. – 261 p. –
Режим доступа : http://www.ansys.com.
Abstract. The article considers one of the types of dynamic pumps used for pumping the
slurries - a torque flow Turo-type pump. A design is proposed that differs from the classical one: a
part of the blades is pushed into the free chamber of the pump. This change allows you to use a
combined workflow and improve the efficiency of the pump. To study the structure of the flow in the
flow-through part of this pump, it is proposed to use the software product ANSYS The method of
numerical solution of the fundamental laws of hydromechanics is illustrated. The conclusion and
expediency of application of SST model of turbulence for carrying out of calculation is made. Data
on the results of calculation and physical experiment are given. Comparison of the integral
characteristics of the pump, obtained from the results of a numerical study and from the results of
investigations at the experimental stand, makes it possible to ascertain the presence of a high level
of compliance of the characteristics obtained.
Key words: torque flow pump, impeller, numerical research, inlet, outlet.
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ЦИТ: be4-044
MODELING OF THE POLYMERIC MATERIAL MELTING PROCESS IN THE 3D
PRINTER EXTRUSION CHANNEL
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛІ В
КАНАЛІ ЕКСТРУДЕРА 3D ПРИНТЕРА
Ivitskiy I.I. / Івіцький І.І.
PhD, as.prof. / к.т.н., доц.
ORCID: 0000-0002-9749-6414
Solovei V.V. / Соловей В.В.
graduate student / магистрант
Sokolskiy O.L. / Сокольський О.Л.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
ORCID: 0000-0002-7929-3576
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
Аннотація. У роботі здійснено моделювання процесу плавлення полімерного матеріалі
в каналі екструдера 3D принтера з метою визначення якості проплавлення полімерного
матеріалу та можливості застосування методу 3D друку для створення виробів з
інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів.
Ключові слова: 3D друк, 3D принтер, плавлення полімерів
Вступ. Адитивні технології на сьогоднішній є одним з найбільш перспективних шляхів
розвитку галузі переробки полімерних матеріалів, який змінить не тільки способи отримання
готових виробів, а й технологічні підходи до прототипування та малосерійного виробництва
[1]. Процес плавлення полімерного матеріалі в каналі екструдера 3D принтера відрізняється
від процесу плавлення в звичайному екструдері через відсутність шнека та відносно коротку
зону плавлення.
Висновки. В результаті числового моделювання процесу плавлення полімерного
матеріалі в каналі екструдера 3D принтера отримано дані, що свідчать про неповне
проплавлення матеріалу по всьому об’ємі матеріалу, що потребує удосконалення
конструкцій екструдерів 3D принтерів.
Література:
1. McCarthy K. Improving Rapid Prototyping Through the Installment of 3D Printers in
Automotive Companies / Kelly McCarthy. – Michigan: Western Michigan University, 2012. – 29 p.
– (Western Michigan University).
2. 3D Printing. A Qualitative Assessment of Applications, Recent Trends and the
Technology’s Future Potential / [L. Bechthold, V. Fischer, A. Hainzlmaier та ін.]. – München:
Center for Digital Technology and Management, 2015. – 108 p.
3. Matias E. 3D Printing: On Its Historical Evolution and the Implications for Business / E.
Matias, B. Rao. // 2015 Proceedings of PICMET '15: Management of the Technology Age. – 2015.
4. Ivitskyi I. I. Simulation of Intelligent Sensors Dipping Into the Melting Polymer
Composite / I. I. Ivitskiy, O. L. Sokolskiy, V. M. Kurilenko // Technology Audit and Production
Reserves. — 2016. — Vol 5, N 3(31). — P. 22—26. Doi: 10.15587/2312-8372.2016.81236
5. Ivitskiy I. I. Influence of a Lubricant on the Flow Parameters of a Molten Polymeric
Material in Channels of Forming Devices / I. I. Ivitskiy, A. L. Sokolskiy, I. O. Mikulionok //
Chemical and Petroleum Engineering. — 2017. — Vol 53, Issue 1-2. — P. 84—88. Doi:
10.1007/s10556-017-0299-5
Annotation. The modeling of polymer material melting process in the channel of the 3D
printer extruder is carried out. The purpose of the study is to determine the quality of polymer
material penetration and the possibility of using the 3D printing method to create products from
intelligent polymer composite materials.
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ЦИТ: be4-045
DETERMINATION OF THE OPTIMAL ANGLE FOR INTELLIGENT SENSORS
INTRODUCTION IN POLYMERIC MATERIALS BY EXTRUSION METHOD
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КУТА ВВЕДЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ДАТЧИКІВ У РОЗПЛАВ ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ЕКСТРУЗІЇ
Sivetskiy V.I. / Сівецький В.І.
c.t.s., prof. / к.т.н., проф.
ORCID: 0000-0001-8402-0874
Ivitskiy I.I. / Івіцький І.І.
PhD, as.prof. / к.т.н., доц.
ORCID: 0000-0002-9749-6414
Polishchuk O.V. / Поліщук О.В.
graduate student / магистрант
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
Аннотація. У роботі розглянуто питання моделювання процесу введення
інтелектуальних датчиків у полімерний композиційний матеріал методом екструзії.
Моделювання проводилося для різних типів полімерних матеріалів. За допомогою числового
моделювання визначено оптимальний кут розташування інжекційного пристрою до
основного каналу екструдера, який дозволяє здійснювати введення інтелектуальних
датчиків на максимальну глибину.
Ключові слова: інтелектуальні матеріали, інтелектуальні датчики, полімерні
матеріали.
Вступ. При моделюванні окремих стадій технологічного процесу формування
екструзійних виробів із вживленням в них інтелектуальних датчиків (ІД), виникають
складності, пов’язані з тим, що робочі канали формуючого устаткування мають різноманітну
геометрію, деформаційні і теплові режими. Все це взаємно пов’язано зі зміною реологічних
властивостей перероблюваного матеріалу на стадіях пластикації та формування [1].
При введенні ІД важливо досягти високої точності введення на певну глибину готового
виробу. Експериментальний ітераційний підбір необхідних технологічних режимів для
точного введення призводить до значного збільшення часу налаштування обладнання.
Визначення технологічних параметрів при моделюванні дозволить значно зменшити час
налаштування та введення у експлуатацію [2].
Висновки. Проведене числове моделювання дозволило встановити оптимальний кут
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введення інтелектуальних датчиків у полімерний матеріал для ПЕНТ, ПЕВТ, ПП, який склав
35°. При проектуванні переробного обладнання для створення інтелектуальних матеріалів
рекомендовано розташування інжекційного пристрою під кутом 35° до основного
екструзійного каналу.
Література:
1. Сівецький В. І. Перспективи створення й використання інтелектуальних виробів із
наномодифікованих полімерних композитів / В. І. Сівецький, О. Л. Сокольський, І. І.
Івіцький, В. М. Куриленко // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та
ресурсозбереження. — 2017. — №1(16). — С. 7—14. Doi: 10.20535/2306-1626.1.2017.119417
2. Методи та пристрої для виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних
композиційних матеріалів / В. І. Сівецький, О. Л. Сокольський, І. І. Івіцький [та ін.] // Вісник
НТУ «ХПІ». Механіко-технологічні системи та комплекси. — 2016. — №4(1176). — С. 95—
101.
3. Ivitskyi I. I. Simulation of Intelligent Sensors Dipping Into the Melting Polymer
Composite / I. I. Ivitskiy, O. L. Sokolskiy, V. M. Kurilenko // Technology Audit and Production
Reserves. — 2016. — Vol 5, N 3(31). — P. 22—26. Doi: 10.15587/2312-8372.2016.81236
4. Ivitskiy I. I. Influence of a Lubricant on the Flow Parameters of a Molten Polymeric
Material in Channels of Forming Devices / I. I. Ivitskiy, A. L. Sokolskiy, I. O. Mikulionok //
Chemical and Petroleum Engineering. — 2017. — Vol 53, Issue 1-2. — P. 84—88. Doi:
10.1007/s10556-017-0299-5
5. Ivitskiy I. Modeling the Electrostatic Control Over Depth of the Introduction of Intelligent
Sensors into a Polymer Composite Material / I. Ivitskiy, V. Sivetskiy, V. Bazhenov, D. Ivitska //
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2017. — Vol 1, N 5(85) . — P. 4—9.
Doi: 10.15587/1729-4061.2017.91659
Abstract. In this paper, we consider the modeling of the introduction process of intelligent
sensors into polymer composite material by extrusion. Modeling was carried out for various types
of polymer materials. With the help of numerical simulation, the optimal angle of the introduction
device location to the main extruder channel is determined, which allows the input of intelligent
sensors to the maximum depth.
Keywords: intelligent materials, intelligent sensors, polymer materials.
References:
1. Sivetskiy V. I., Sokolskiy O. L., Ivitskyi I. I., Kurilenko V. M. (2017). Perspektyvy
stvorennia y vykorystannia intelektualnykh vyrobiv iz nanomodyfikovanykh polimernykh
kompozytiv. Visnyk NTUU «KPI». Khimichna inzheneriia, ekolohiia ta resursozberezhennia,
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2. Sivetskiy V. I., Sokolskiy O. L., Ivitskyi I. I. (2016). Metody ta prystroi dlia vyhotovlennia
vyrobiv z intelektualnykh polimernykh kompozytsiinykh materialiv. Visnyk NTU «KhPI».
Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, №4(1176), 95-101.
3. Ivitskyi I. I., Sokolskiy O. L., Kurilenko V. M. (2016). Simulation of Intelligent Sensors
Dipping Into the Melting Polymer Composite. Technology Audit and Production Reserves, Vol 5, N
3(31), 22-26. Doi: 10.15587/2312-8372.2016.81236
4. Ivitskiy I. I., Sokolskiy A. L., Mikulionok I. O. (2017). Influence of a Lubricant on the
Flow Parameters of a Molten Polymeric Material in Channels of Forming Devices. Chemical and
Petroleum Engineering, Vol 53, Issue 1-2, 84-88. Doi: 10.1007/s10556-017-0299-5
5. Ivitskiy. I., Sivetskiy. V., Bazhenov. V., Ivitska. D. (2017). Modeling the Electrostatic
Control Over Depth of the Introduction of Intelligent Sensors into a Polymer Composite Material.
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УДК 004.056.55
METHOD SEMANTICS HIDE INFORMATION IN THE AUDIO CONTAINER
МЕТОД СЕМАНТИЧЕСКОГО СОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В АУДИО
КОНТЕЙНЕРЕ
Plashenkov V.V. / Плашенков В.В.
d.m.s., prof. / д.в.н., проф.
Starodubtsev D.E. / Стародубцев Д.Е.
sen.teacher / ст.препод.
Koroleva E.V. / Королева Е.В.
c.t.s. / к.т.н.
Kaverin O.B. / Каверин О.Б.
c.f.s. / к.ф.н.
SPIN: 2176-192
Zuev A.N. / Зуев А.Н.
c.t.s. / к.т.н.
Cherepovets State University, Russia, Vologodskaya obl.,Cherepovets, Sovetsky prosp., 8,162600
Череповецкий государственный университет,
Россия, Вологодская обл., Череповец, Советский просп. 8, 162600
Аннотация. В статье рассматривается метод семантического сокрытия
информации в аудио контейнере, позволяющий распознать попытки несанкционированного
доступа к находящемуся в контейнере сообщению. Представлен алгоритм
стеганографического преобразования. Актуальность представленной статьи заключается
в том, что во всех отраслях деятельности человека вопросу информационной безопасности
отводится первостепенное значение.
Ключевые слова: метод сематического сокрытия, аудио контейнер, преобразование
информации, контроль несанкционированного доступа к сообщению.
В условиях рыночных отношений конкуренция представляет собой один из основных
стимулов развития экономики. Конкуренция порождает конфиденциальную информацию
внутри субъектов рынка, что влечет необходимость ее защиты от обнаружения ее носителей.
Иными словами, появляется необходимость применения на практике стеганографических
методов. В настоящее время ведутся исследования и разработки методов маскировки
сигналов, содержащих конфиденциальную информацию, на основе применения
аудиоданных в интересах сокрытия необходимых сведений. Проведя сравнительный анализ
применяемых в настоящее время аудио форматов, можно выделить существенные
преимущества формата MIDI
Выводы.
Рассматриваемый в статье метод позволяет:
• рассматривать формируемый контейнер и скрываемое сообщение как единое целое;
• обеспечить устойчивость контейнера к статистическим стегоатакам;
• предоставить возможность формирования многоканального контейнера;
• увеличить пропускную способность контейнера более чем на 18%;
• создать контейнер необходимой информационной ёмкости.
Литература:
1. Аленин А.А., Алексеев А.П. Исследование методов обнаружения вложений в
звуковых файлах формата WAV // Безопасность информационных технологий, 2011.-С. 5156.
2. Алексеев А.П., Аленин А.А. Методы внедрения информации в звуковые файлы
формата MIDI // Инфокоммуникационные технологии. 2011.-Т. 9. C. 84-89.
3. Стародубцев Д.Е., Плашенков В.В. Метод стеганографического преобразования
информации в гибридный звуковой контейнер // Вестник Череповецкого государственного
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университета. – 2015 г. – С. 29-32.
Abstract. The article deals with the method of semantic concealment of information in an
audio container, which makes it possible to recognize attempts to unauthorized access to a message
in a container. The algorithm of steganographic transformation is presented. The relevance of the
presented article is that in all branches of human activity the issue of information security is given
the paramount importance.
Key words: method of semantic concealment, audio container, information transformation,
control of unauthorized access to the message.
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informatcii v gibridniy zvukovoy konteiner [The method of steganographic transformation of
information into a hybrid sound container] in Vestnik Cherepovetckogo gosudarstvennogo
universiteta tekhnologii [Vestnik Cherepovets State University], pp. 29-32
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RESEARCH OF ELECTRICAL PROPERTIES OF AIR INTERMEDIATES
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВІТРЯНИХ ПРОМІЖКІВ
Kryvda V. I. / Кривда В. І.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
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Student / студент
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Одеський національний політехнічний університет, Одеса, просп. Шевченка 1, 65044
Анотація. В роботі досліджуються результати експериментів, які було проведено з
метою визначення залежності напруги пробою від атмосферних умов і форми електродів.
Складено математичну залежність, яка визначає напругу пробою за умови відомих значень
атмосферних параметрів.
Ключові слова: повітряні проміжки, дослідження, пробій, параметри.
Вступ. Зменшення габаритних розмірів електроустановок є однією з пріоритетних
задач сьогодення в галузі дослідження високовольтних ізоляційних конструкцій [1,2]. В
першу чергу це пов’язано з тим, що вони викликають часткові розряди, та прискорюють
старіння електричної ізоляції, що з роками призводить до повного чи часткового пробою
ізоляції. Загалом, ще не сформований загальний підхід до визначення терміну служби
електроізоляційної конструкції на основі вивчення взаємодії з виміряними характеристиками
розряду [3]. Таким чином, вивчення розрядних явищ в повітряних проміжках при
Сборник тезисов

13

www.scientificuniverse.by

Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2018

атмосферному тиску, температурі і вологості є досі актуальним.
Висновки. Дана методика розрахунку напруги пробою є не зовсім ідеальною. Це
насамперед пов’язано з тим, що на початковому етапі аналітичних розрахунках не
враховується розмір електродів, що дещо впливає на розрахунок напруги пробою. В
подальшому передбачається вдосконалення методики визначення напруги пробою з
врахуванням вказаних недоліків. Аналіз графіків залежностей напруги пробою від відстані
між електродами показує, що найменша похибка розрахунків, незалежно від типу електродів,
спостерігається при відстані 1,5 – 3,5 см, при різних значеннях атмосферного тиску.
Отже, запропонована методика розрахунку може бути використана в подальших
роботах для її удосконалення, а також в навчальному процесі при вивченні зовнішньої
ізоляції та проведенні лабораторних робіт.
Література:
1. Murooka, Y. Nanosecond Surface Discharge and Charge Density Evaluation. Part I:
Review and Experiments / Y. Murooka, T. Takada, K. Hidaka // IEEE Elect. Insul. Mag. – 2001. –
Vol. 17, № 2. – P. 6-16.
2. Merbahi, N. Electric and Spectroscopic Analysis of Surface Corona Discharges in Ambient
Air and Comparison With Volume Corona Discharges / N. Merbahi, M. Yousfi, J.P. Gardou //
IEEE Trans. Plasma Sci. – 2012. – Vol. 40, № 4.
3. Gupta, D.K. Theory of step on leading edge of negative corona current pulse / D.K. Gupta,
S. Mahajan, P.I. John // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2000. – Vol. 33. – P. 681-691.
Abstract. Reducing the dimensions of electrical installations is an urgent task of the present. It
is suggested by analytical method to determine the stresses of bursts. The results of practical
experiments, which were conducted to determine the dependence of breakdown voltage on
atmospheric conditions and form of electrodes, are investigated. A mathematical dependence is
created which determines the breakdown voltage under the condition of known values of
atmospheric parameters.
Key words: airspeed, research, breakdown, parameters.
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Аннотация. В работе рассматривается методы измерения световых характеристик
источников света применяемых в противотуманных автомобильных фарах в условиях
приближенных к естественным условиям и рассматриваются приборы измерения световых
характеристик противотуманных фар. Так же приведена правильная установка
противотуманных фар в автомобиле.
Ключевые слова: световые характеристики, световой поток, противотуманная фара
Вступление
Основной задачей нормирования светотехнических характеристик является разработка
совокупности требований к светораспределению, обеспечивающих рентабельность
автотранспортных перевозок и безопасность движения в темное время суток [3].
Основной текст
Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей
через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения
светотеневой границы.
При несоответствии силы света указанной выше величине проводят повторную
регулировку не ниже минус 0,5% в вертикальном направлении от номинального значения
угла и измерение силы света.
Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях
независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света [1].
Функциональная схема измерительного блока прибора ИПФ-01 приведена на рис.1.

1 – линза Френеля; 2 – светофильтр; 3 – фотодиод; 4 – управляемый усилитель сигнала
фотодиода; 5 – электронная плата управления и индикации; 6 – внешний фотоприемник;
7 – двухстрочный индикатор; 8 – кнопки управления
Рис. 1. Функциональная схема измерительного блока прибора ИПФ-01
Установить прибор напротив противотуманной фары автомобиля и провести его
ориентацию относительно транспортного средства в соответствии с рекомендациями. По
измерительной линейке 2 (рис.2), расположенной на штативе прибора, определить высоту
установки проверяемой фары.

Рис. 2. Положение светотеневой границы, наблюдаемое на экране прибора при
правильно отрегулированной противотуманной фаре автомобиля
Сборник тезисов
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Вращением маховика перемещения экрана установить необходимое значение на шкале
лимба перемещением экрана в соответствии с ГОСТ.
Включить и отрегулировать фару. Регулирование производится совмещением границы
светового пучка с линией "0" на экране прибора, если угол наклона светового пучка фары
равен 2% (рис.13а) или с линией "3°В " на экране прибора, если угол наклона светового
пучка фары равен 4% [2].
Заключение и выводы.
Были рассмотрены методы регулировки и схема измерения световых характеристик
автомобильных фар.
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ресурс]. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/6234705/page:28/.
Annotation. The paper deals with the methods of measuring the light characteristics of light
sources used in fog lights in conditions close to natural conditions and considered instruments for
measuring the light characteristics of fog lights. The correct installation of fog lamps in the car is
also provided.
Keywords: light characteristics, luminous flux, fog lamp.
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CONTROL SYSTEM OF LIFTING CRANE BASED ON FUZZY LOGIC
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМНЫМ КРАНОМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ
ЛОГИКИ
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Chernyshev D.V. / Чернышев Д.В.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Аннотация. В работе рассматривается проблема управления подъемным краном,
метод ее решения, управление с использованием нечеткой логики.
Ключевые слова: подъемный кран, нечеткая логика, козловой кран, управление.
Подъемный кран является один из самых распространенных во многих отраслях
производства. Производительность крана определяет эффективность работы всего комплекса
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производства. Возникающая проблема при работе крана – раскачивание груза при его
перевозки в заданное место. Существует несколько способов решения данной проблемы.
Одним из более распространенных [1], является, релейное управление. Эффективность
такого управления зависит от начальных приближений и числа интервалов релейного
управления. По этому важно найти новые методы управления, которые увеличат скорость, и
уменьшат колебания груза при доставке его в заданное место.
Выводы.
1. Проанализированы характеристики контроллера управления подъемным краном,
построенного на основе принципов нечеткой логики.
2. Предложена процедура проектирования логического контроллера на основе
принципов нечеткой логики.
Литература:
1. Кабанов, С. А. Управление системами на прогнозирующих моделях / С. А. Кабанов –
СПб., 1997.
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Sets and Systems. – 1998. – Vol. 96. – Р. 170–175.
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5. Опейко,О. Ф. Микропроцессорные средства в автоматизированном электроприводе /
О. Ф. Опейко, Ю. Н. Петренко. – Минск: Амалфея, 2008. – 340 с.
Abstract. The paper considers the problem of control of a crane, the method for solving it,
control using a fuzzy logic.
Key words: crane, fuzzy logic, gantry crane, control.
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ON DESCRIPTIVE GEOMETRY
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Анотація. У цій доповіді розглядаються можливості, які дає використання
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інформаційних комп'ютерних технологій для підвищення ефективності процесу навчання
студентів нарисної геометрії.
Ключові слова: нарисна геометрія, креслення, графічні редактори, 3D-модель.
Одна з особливостей сучасного навчального процесу - його комп'ютеризація.
Комп'ютер проник в усі сфери життя і освіти - навіть туди, де раніше не використовувався.
Однією з таких сфер є нарисна геометрія. Нарисна геометрія завжди була дисципліною, в
якій безроздільно панували олівець і креслярські інструменти - лінійка, трикутник, циркуль.
Впровадження комп'ютера в предметі відбувається за двома напрямками.
Однак повністю відмовлятися від нього не можна. Найефективніше спочатку показати
слайди презентації, а потім продублювати їх крейдою на дошці.
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Abstract. This report examines the opportunities offered by the use of information
technologies to improve the learning process of students of descriptive geometry.
Key words: descriptive geometry, drawings, graphic editors, 3D model.
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Анотація. В роботі описано складений універсальний програмний блок в програмному
середовищі MathCAD. Запропонована математична модель дозволяє будувати 3D поверхню
розподілу тиску. Розрахунок дозволяє отримати тиск в любій точці пласта при роботі
довільної кількості видобувних та нагнітальних нафтових свердловин.
Ключові слова: Інтерференція свердловин, тиск, ремонт свердловин, проектування
свердловин, розподіл тиску в пласті, свердловина.
На сьогоднішній день більшість нафтових родовищ України перебувають на
завершальній стадії розробки. Для продовження експлуатації свердловин та розробки
родовищ в цілому на свердловинах часто проводять різні методи інтенсифікації, а також
ремонтні роботи різної складності.
Часто ремонти пов’язані з глушінням свердловин, а після завершення ремонту їх
освоєнням. Це в свою чергу змінює параметри роботи свердловин, зокрема тиск та дебіт.
Саме тому постає проблема, в тому, що ми не знаємо, як впливає підземний ремонт
свердловини на зміну тиску в цілому пласті, та як ремонт однієї свердловини відіб’ється на
роботі інших свердловин.
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3. Дослідження закономірностей процесу взаємодії у газовому родовищі
різнопроникних ділянок пласта з перетіканням газу між ними / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат
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4. Журавчак, Л. М. Математичне моделювання розподілу пластового тиску з
урахуванням фізичної неоднорідності пласта / Л. М. Журавчак, А. Є. Струк // Науковий
вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - №
3. - С. 47-55.
Abstract. The work describes a composite universal program block in the MathCAD software
environment. The proposed mathematical model allows us to construct a 3D surface of the pressure
distribution. The calculation allows you to get pressure at any point of the reservoir with the work
of any number of extraction and injection oil wells.
Key words: Interference of wells, pressure, repair of wells, design of wells, distribution of
pressure in the reservoir, well.
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THE DYNAMICS OF WHEAT GRAIN QUALITY OF DIFFERENT VАRIETIES IN THE
PROCESS OF PROLONGED STORAGE
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РІЗНИХ СОРТІВ У
ПРОЦЕСІ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
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м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, 03041
Nаtionаl University of Life аnd Environmentаl Sciences of Ukrаine,
Kiev, Geroїv Oborony,13, 03041
Анотація. Пшениця озима займає провідне місце в зерновому балансі нашої країни та
є однією з найбільш експортованих культур. Якість зерна, придатність його до тривалого
зберігання, залежить як від сортових особливостей, так і умов зберігання. Наведено
результати вивчення зміни вологості та натури зерна пшениці озимої чотирьох сортів,
вирощених в умовах Лісостепу, залежно від режимів та термінів зберігання.
Ключові слова: пшениця, зерно, сорт, якість, натура, вологість, зберігання
Вступ. Україна є одним з найбільших виробників пшениці в свiтi, поряд з такими
країнами як Канада, США, Австралія. У відсотковому значенні пшениця озима складає
близько 40 % від валового збору всiх зернових культур, а частка продовольчого зерна
коливається в межах 55-60 %. Збираючи понад 60 млн. т зерна щороку Україна входить до
першої п’ятірки країн-виробникiв [2].
У результаті формування ринкових відносин у галузі зберігання та переробки зерна
виникає необхідність своєчасного отримання зацікавленими учасниками господарської
діяльності повноцінної інформації, щодо якості та технологічних властивостей конкретних
партій зерна, про можливість зберігання його протягом тривалого часу за певних умов та
переробки у високоякісні й конкурентоздатні продукти харчування з найменшими
економічними витратами на їх виробництво [3].
Висновки. Вологість зерна пшениці озимої досліджуваних сортів протягом усього
періоду зберігання була нижче рівня критичної вологості, що забезпечило оптимальні умови
для стабільності усіх показників якості. Протягом перших трьох місяців зберігання вологість
всіх зразків зерна зменшується, а потім (до 12 місяців) – зростає. Кoливaння її у
регульованому режимi меншi за рaхунoк менших коливань темперaтури.
Нaтурa зерна пшеницi дoслiдних сoртiв у прoцесi зберiгaння змiнювaлaся в межах від
0,7 до 1,8 %. Протягом перших місяців зберігання цей показник зростає, а наприкінці
зберігання – зменшується. Це мoжнa пoяснити тим, щo нaтура тiснo пoв´язaна з вoлoгiстю
зерна. Між ними встановлена суттєва обернена кореляційна залежність (r=-0,68), що
підтверджує дані інших дослідників. Режим зберiгaння нa дaний пoкaзник впливaв істотніше,
ніж сорт зерна.
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Abstract. Winter wheat is a leader in the grain balance of our country and one of the most
exported crops. The quality of grain, its suitability for long-term storage, depends on varietal
characteristics and storage conditions. The results of the study of changes in the humidity and grain
unit of winter wheat of the four varieties grown under the conditions of the , Ukraine’s Foreststeppe depending on the modes and the terms of storage, are presented.
Key words: wheat, grain, variety, quality, grain unit, humidity, storage
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УДК 551.579:656.61.052.5
THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE WIDTH OF THE EXPOSURE OF
THE CREST OF A WAVE IN A RADAR IMAGE OF A WAVE FIELD
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ШИРИНУ ЗАСВЕТКИ ГРЕБНЯ ВОЛНЫ В
РАДИОЛОКАЦИОННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ
Shishkarev V.I. / Сичкарев В.И.
Ph. D. Professor / Д.т.н. профессор
Сибирский государственный университет водного транспорта
Аннотация. Важной предпосылкой для правильного принятия решения при плавании
на значительном волнении является достаточно точное знание его параметров. Однако, до
сих пор судоводителям доступен в основном глазомерный способ его определения. В статье
рассматривается предложенный ранее автором метод определения высот волн по
радиолокационному изображению волнового поля вокруг судна. Обсуждаются причины,
влияющие на точность расчётной оценки высот волн. Предложен практический приём
устранения влияния дифракции радиоволн.
Ключевые слова: волновое поле, радиолокационное изображение, высоты волн,
дифракция радиоволн на профиле морской волны.
Вступление
Исследования последних лет позволяют с приемлемой точностью прогнозировать
параметры качки конкретного судна с его конкретной загрузкой при следовании
определённым курсом и скоростью относительно генерального направления
распространения волн. При этом с достаточной точностью необходимо знать и спектр
фактического волнения. Уникальную возможность получения спектра предоставляет
судовой навигационный радиолокатор (РЛС), дающий изображение фактического волнового
поля. Однако, предложенному методу присущи некоторые недостатки, которые необходимо
оценивать и иметь возможность устранять.
Заключение
В связи с тем, что дифракционное поле имеет существенно меньшую напряжённость по
сравнению с полем радиолокационного освещения, практическим методом устранения его
влияния может оказаться регулировка усиления радиолокационного приёмника, а также
подбор необходимой яркости изображения на экране РЛС. Вполне возможно, что
обсуждавшаяся в [1] задача фокусировки изображения может быть идентифицирована как
задача устранения последствий дифракции радиоволн на морской волне.
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Abstract
An important prerequisite for the correct decision when sailing on a significant wave is a
fairly accurate knowledge of its parameters. However, until now, navigators are available mainly
visual method of its determination. In the article the method of determination of heights of waves on
the radar image of a wave field around the vessel offered earlier by the author is considered. The
reasons affecting the accuracy of the calculated wave height estimation are discussed. The practical
method of eliminating the influence of radio wave diffraction is proposed.
Key words: wave field, radar image, wave heights, radio waves diffraction on the sea wave
profile.
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ORGANIZATION OF SHIP SERVICE BY MARINE AGENT
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СУДНА МОРСКИМ АГЕНТОМ
Onyshсhenko S.P./Онищенко С.П.
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Одесский национальный морской университет, Одесса, ул.Мечникова 34, 65029
Аннотация. В работе рассматриваются функции морского агента, а именно
перечислен состав операций морского агента при заходе судна в порт. Одним из важнейших
приоритетов в выборе морского агента для судовладельца является минимизирование
времени пребывания судна на стоянке. Предлагается использовать сетевую модель при
обслуживании судна как инструмент для распределения функций между агентом и его
помощником. Использованный метод позволяет сократить время пребывания судна в порту
и рационально распределить функции между сотрудниками агентской компании.
Ключевые слова: морской агент, сетевое планирование, трамповое судоходство,
морской порт, операция, морское судно, время.
Вступление.
Посредническая деятельность, как известно, широко распространена в торговле, на
транспорте и в страховании. Морские агенты являются представителями посреднической
деятельности на морском транспорте. Морское агентирование является одной из особых
сфер в области морского бизнеса.
Агентирование судов в его широком понимании подразумевается как содействие
администрации судна в исполнении всех обязанностей в порту, так и защита интересов
судовладельца по его поручению и от его имени, что является значимой услугой,
предоставляемой в процессе торгового мореплавания. В условиях рыночной экономики
существует множество судоходных компаний, которые конкурируют между собой и борются
за максимальные прибыли в условиях жесткой конкуренции. В связи с этим повышение
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комплексного обслуживания судов является одним из важных направлений нормального
функционирования флота.
Заключение и выводы.
Разработанная сетевая модель может служить основой для создания сетевых моделей
по обслуживанию судов в различных портах Украины.
Построенный
сетевой
график
позволяет:
во-первых,
получить
четкую
последовательность работ в процессе агентского обслуживания с учетом специфики
календаря; во-вторых, осуществлять контроль и мониторинг хода обслуживания и управлять
временем для обеспечения своевременного выполнений необходимых работ.
Таким образом, согласование обслуживания судна в процессе его нахождения в порту
является актуальной задачей, для решения которой предлагается использовать
разработанную сетевую модель. Такой инструмент позволит агенту осуществлять
мониторинг выполнения операций, их своевременность и заранее выявлять отклонения от
графика и влияние данных отклонений на общую продолжительность обслуживания.
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Abstract. The work deals with the functions of the marine agent, namely, the composition of
the operations of the marine agent when the ship enters the port is listed. One of the most important
priorities in choosing a marine agent for the shipowner is to minimize the time of the ship's stay in
the parking lot. It is proposed to use the network model in servicing the ship as a tool for the
distribution of functions between the agent and his assistant. The method used makes it possible to
shorten the time of the ship's stay in the port and rationally distribute the functions among the
employees of the agency company.
Key words: marine agent, network planning, tramp shipping, seaport, operation, ship, time.
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УДК 656.073
CHARACTERISTIC FEATURES OFTHE FUNCTIONING OF TRANSPORT IN THE
MODERN MARKET CONDITIONS IN RUSSIA
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТАВ
СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ
Kulikov A.V./ Куликов А.В.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Klimova A.D./ Климова А.Д.
Petrukhina E.N./ Петрухина Е.Н.
Rudenko A.S./ Руденко А.С.
Turiashvili N. R./Туриашвили Н.Р.
Volgograd State Technical University, pr. Lenina 28, 400131
Волгоградский государственный технический университет, пр. Ленина 28, 400131
Аннотация: Данная статья посвящена анализу транспортного рынка России. Был
рассмотрен период с 2000 по 2017 гг. За это время увеличилась средняя дальность перевозки
грузов автомобильным транспортом, а также увеличился и грузооборот. Тарифы
транспортных компаний возрастали в течение всего указанного для анализа времени. В
2017 г. отмечается положительная динамика роста грузооборота автомобильного
транспорта. Отмечено, что спрос на автомобильные перевозки в ближайшее время не
упадет.
Ключевые слова: транспортный рынок, автомобильные перевозки, транспортная
отрасль, грузооборот, тарифы на перевозки, объем перевозки, организация перевозки грузов.
В настоящее время во всех странах транспортный рынок, в той или иной степени,
регулируется государством. На транспортном рынке Европы в настоящее время существуют
три основных метода организации перевозок: закрытые рынки (госсектор), полная
дерегуляция без исключительных прав и контролируемая конкуренция, в которой операторы
пользуются ограниченными по времени исключительными правами и должны периодически
демонстрировать, что они в состоянии выполнять на высоком уровне перевозки. Иллюзии о
том, что предельно либеральные подходы в экономике сами по себе расставят все по своим
местам, пропали. Опыт организации международных автомобильных перевозок показал, как
развитые европейские страны защищают свои транспортные рынки от российских
перевозчиков. Прежде чем говорить о либерализации нужно пройти этап жесткого
государственного регулирования, как это было в свое время на Западе. Именно этот
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зарубежный опыт нам следует изучать наиболее тщательно, для того, чтобы уяснить в каких
условиях и для чего вводились те или иные ограничения. Государство обязано создать
благоприятные условия для бизнеса и сформировать систему различных административноэкономических механизмов регулирования автотранспортной деятельности, не заботясь о
судьбе конкретного предприятия [1, 3].
Вывод: В настоящее время стабильности на транспортном рынке нет, рост тарифов
остается актуальным для экономики, так как напрямую отражается на товарах, которые
потребляет общество. Необходимо заниматься вопросами совершенствования организации
перевозок грузов, как различного вида транспорта, так и конкретно автомобильного. Очень
важно знать и помнить, что транспорт обеспечивает эффективное функционирование других
отраслей и что транспорт является одним из главных синергетических компонентов в
развитии экономики и безопасности страны.
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ANALYSIS OF OPERATING SYSTEMS OF INTERVAL REGULATION OF
MOVEMENT OF TRAINS ON THE NETWORK OF RAILWAYS OF KAZAKHSTAN
АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ СИСТЕМ ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА СЕТИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КАЗАХСТАНА
Orunbekov M.B. / Орунбеков М.Б.
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Алматы, ул. Шевченко 97, 050012
Аннотация. В данной работе рассматривается текущее состояние оснащенности
железной дороги по системам интервального регулирования движения поездов
магистральной сети АО «НК «КТЖ» Республики Казахстан, текущие проблемы и пути их
решения.
Ключевые слова: автоматическая блокировка, полуавтоматическая блокировка,
интервальное регулирование
Вступление
Железнодорожный
транспорт
является
высокотехнологичным
комплексом,
включающим в себя множество различных взаимосвязанных объектов. Основной целью
функционирования железнодорожного транспортного комплекса является обеспечение
заданной пропускной способности железных дорог при безусловном обеспечений
безопасности движения поездов [1].
Технические средства, с помощью которых осуществляется интервальное
регулирование (ИР) движения поездов на участке, являются перегонные системы ЖАТ.
Заключение и выводы
В целом, для обеспечения требуемой пропускной способности участков на сети
железной дороги остро требуется модернизация существующих морально и физически
изношенных систем интервального регулирования на системы микроэлектронной и
микропроцессорной элементной базе.
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Abstract. In this work the current state of equipment on systems of interval regulation of the
movement of trains of the main network of JSC NK KTZ of the Republic of Kazakhstan, the current
problems and ways of their solution is considered.
Key words: auto-lock, semi-lock, interval regulation
References:
1. Gorelik A.V., Shalyagin D.V., Borovikov YU.G., Mitrohin V.E. (2012), Sistemy
zheleznodorozhnoy avtomatiki, telemehaniki i svyazi v 2 ch. [Railway automation, telemechanics
Сборник тезисов

26

www.scientificuniverse.by

Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2018

and communication systems: textbook: 2 hours], in Gorelik A.V., (ed), Uchebno-metodichesky
centr po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte, Moscow, Russia.
2. Lisenkov V.M., Bestemyanov P.F., Leushin V.B. (2009), Sistemy upravleniya dvizheniem
poezdov na peregonah [Systems of control of movement of trains on stages], in Lisenkov V.M.,
(ed), Uchebno-metodichesky centr po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte, Moscow,
Russia.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Молгаждаров А.С.
Статья отправлена: 15.05.2018 г.
© Орунбеков М.Б.
ЦИТ: be4-004
DOI: 10.30889/2523-4692.2018-04-01-004
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MANAGEMENT OF SHIP ENERGY INSTALLATIONS IN PREVENTION SITUATIONS
УПРАВЛЕНИЕ СУДОВЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ В
ПРЕДАВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Goschenko G.G./Дощенко Г.Г.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Kherson State Maritime Academy
Херсонская государственная морская академия
Aннотация. Результаты исследования представлены в разработке теоретических
основ создания эффективных средств противоаварийного управления техническими
объектами на примере судовых энергетических установок, позволяющих предсказывать,
предотвращать, локализовать аварии и восстанавливать нормальный режим СЭУ.
Ключевые слова: судовые энергетические установки, аварийная ситуация, система
интелектуальной поддержки, судовые технические средства.
Значительная часть всех аварийных случаев судовых энергетических установок (СЭУ)
происходит из-за несвоевременного обнаружения предаварийного состояния, а также
неправильных или неэффективных действий экипажей морских судов во время самой
аварии. Это объясняется недостатком информации о развивающейся аварийной ситуации
(АС) и неумением пользоваться имеющейся информацией.
В работе установлено, что повышение бесперебойности работы СЭУ может быть
достигнуто путем создания систем управления ТС, реализующих научно-обоснованные
принципы и алгоритмы противоаварийного управления, которые позволяют предсказывать и
предвидеть аварийные ситуации.
Разработанные принципы построения систем управления СЭУ позволяют выйти на
качественно новый уровень комплексной автоматизации морских судов, бесперебойность
работы судовых технических средств, безопасную эксплуатацию морского судна в целом, а
также способствуют развитию систем управления современных морских судов.
Литература:
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установками // Судовые энергетические установки: Науч.-техн. сб. – Одесса: ОГМА, 2004. –
Вып. 11. – С. 86-94.
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3. Луковцев В.С. Критерий сравнительной оценки технических объектов // Прикладная
математика в инженерных и экономических расчетах: Сб. науч. тр. – СПб: СПГУВК, 2001. –
С. 62-65.
Abstract. The results of the research are presented in the creation of effective means for
emergency control of technical objects by the example of ship power plants that allow predicting,
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preventing, localizing accidents and restoring the normal operation of the ship power plants.
Key words: ship power plants, emergency situation, intellectual support system, ship's
technical means.
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RECEIVE THE FORMULA OF ENERGY OF INTERACTION OF CURRENT COILS FOR
DIFFERENT CONFIGURATIONS
ПОЛУЧЕНИЕ ФОРМУЛЫ ЭНЕРГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОКОВЫХ ВИТКОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
Nadrshina Y. K./Надршина Я.К.
student / студент
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Нижегородский государственный педагогический университет имени К.Минина, Нижний
Новгород, ул.Ульянова, 1, 604950
Аннотация: В данной работе рассматривается система взаимодействия токовых
витков. На основе данной системы, была получена универсальная формула для энергии
взаимодействия двух и более токовых витков при различной конфигурации. Также
рассмотрены частные случаи применения данной формулы.
Ключевые слова: энергия взаимодействия, круговые токи
Вступление.
На сегодняшний день магнитные поля являются неотъемлемой частью нашей жизни.
Работа многих приборов и процессов основывается на электромагнитных явлениях. В свою
очередь ряд задач электродинамики приводит к проблеме связи краевых условий для двух и
большего числа тел. В этом случае возникают трудности из-за необходимости решения
граничной задачи математической физики со сложной конфигурацией границы.
Следовательно, возникает проблема описания взаимодействия в наиболее удобной форме
для исследования.
Целью данной работы являлось вывести универсальную формулу для энергии
взаимодействия двух и более токовых витков при различной конфигурации.
Заключение и выводы.
В ходе работы была получена универсальная формула для расчета энергии
взаимодействия токовых витков для различных конфигураций. Данная формула была
проверена на частном случае, результат расчета по данной формуле полностью совпал с
теоретическим расчетом стандартным методом. При этом расчет по формуле занял
значительно меньше времени, что говорит о ее эффективности. Стоит учесть, что данную
формулу можно легко преобразовать для системы соленоидов.
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Abstract. In this paper we consider the system of interaction of current coils. On the basis of
this system, a universal formula for the interaction energy of two or more current coils in different
configurations was obtained. The special cases of application of this formula are also considered.
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PECULIARITIES OF VIRTUAL CATHODE FORMATION
IN TUBULAR ELECTRON BEAM IN CROSSED FIELDS OF
COAXIAL CYLINDERS
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО КАТОДА
В ТРУБЧАТОМ ЭЛЕКТРОННОМ ПОТОКЕ В СКРЕЩЕННЫХ ПОЛЯХ
КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ
Alikov S.A. / Аликов С.А.
postgraduate / аспирант
Shein A. G. / Шеин А. Г.
d.p.-m.s., prof. / д.ф.-м.н., проф.
Volgograd State Technical University, Volgograd, Lenin Ave. 28, 400131
Волгоградский государственный технический университет,Волгоград, пр. Ленина 28, 400131
Аннотация. В работе рассматривается явление формирования виртуального катода
в трубчатом электронном потоке с продольным магнитным и поперечным электрическим
полем коаксиальной структуры. Приведены результаты численного моделирования
динамики электронных пучков в данных полях методами «частица-частица» с учетом
эффектов запаздывания. Изучено влияние электрического поля коаксиальной системы на
образование виртуального катода и срыв электронного облака. С увеличением по модулю
электрического поля образование виртуального катода происходит раньше, а срыв
электронного облака происходит позже. Знак разности потенциалов между коаксиальными
цилиндрами на данные эффекты не влияет.
Ключевые слова: трубчатый релятивистский электронный поток, эффект
запаздывания, потенциалы Лиенара-Вихерта, метод крупных частиц, скрещенные поля.
Вступление.
Одной из основных задач современной СВЧ-электроники является изучение
образования виртуальных катодов в приборах различного типа. Явление виртуального
катода обычно считается паразитным, хотя и нашло свое применение в генераторах
известных как виркаторы.
Особый интерес с точки зрения теории и практики играет образование виртуального
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катода в трубчатых релятивистских электронных потоках [1, 2]. Обычно данную задачу
рассматривают в системе из проводящего цилиндра. Данная работа направлена на изучение
явления виртуального катода в системе коаксиальных цилиндров. Возможность подать на
цилиндры разность потенциалов позволяет изучить влияние электрического поля системы на
динамику электронного потока в скрещенных полях с учетом эффектов запаздывания
электромагнитного поля [3, 4].
Заключение и выводы.
Увеличение электрического поля между цилиндрами до значений порядка скорости
электронов, умноженных на величину продольного магнитного поля, приводит к тому, что
сила, действующая на электроны со стороны электрического поля, начинает по порядку
совпадать с силой, действующей со стороны магнитного поля. Проявляются колебания
электронов в поперечном сечении, которые в свою очередь способствуют появлению в
системе обратного тока и формированию виртуального катода. Данный эффект не зависит от
знака радиальной компоненты электрического поля. Чем больше поле, тем раньше
появляется виртуальный катод и позднее происходит срыв облака электронов и его движение
к коллектору. С другой стороны амплитуда колебаний электронов в поперечном сечении с
ростом электрического поля возрастает, и поток начинает оседать на границы пространства
взаимодействия.
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Abstract.
Introduction
Of particular interest from the point of view of theory and practice is the formation of a
virtual cathode in tubular relativistic electron beams [1, 2]. Usually this problem in a system of a
conducting cylinder is considered. This work at studying the virtual cathode phenomenon in a
system of coaxial cylinders is aimed. The possibility of applying a difference of potentials to the
cylinders makes it possible to study the influence of the electric field (1) of the system on the
dynamics of the electron beam in crossed fields, taking into account the electromagnetic field delay
effects [3, 4].
The geometry of the system and the basic concepts of the model
This section contains the main concepts of the model. Figure 1 shows the geometry of the
system. Here 1 is the injector, 2 is the cathode of the system of radius R1 , 3 is the anode of the
system of radius R2 . A voltage is applied between the cathode and the anode, which creates in the
system an inhomogeneous electric field with a single component (Eq. 1). The magnetic field is
directed along the z-axis. In the program for numerical simulation, a model of large particles is
realized. The coefficient of enlargement k is determined by the expression (Eq. 3) and is related to
the characteristics of the beam such as the density of space charge ρ , the number of large particles
entering the interaction space in time step of the numerical scheme N , the initial velocity Vz , and
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the area of the injector S by expression (Eq. 3). Equations of a large particle motion by expression
(Eq. 4) are given. Taking into account the delay effects, the field of the space charge is calculated
by the sphere method and expressions (Eq. 5) - (Eq. 7).
The discussion of the results
It is shown in this section that the presence of a transverse electric field leads to the formation
of a virtual cathode begins earlier (Figure 2), and the phenomenon of electron beam interruption
occurs later (Figure 3).
Key words: tubular relativistic electron beam, the delay effect, Lienard-Wiechert potentials,
large particle method, crossed field.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOLOGICAL FACTORS AT THE GAMMAGAMMA-DENSITE LOGGING
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОКАЗИ ГАММА-ГАММАГУСТИННОГО КАРОТАЖУ
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Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, 76019,
Анотація. У роботі розглядається аналіз впливу геологічних чинників на результати
досліджень гамма-гамма-густинного каротажу. Однією із актуальних задач
нафтогазопромислової геофізики є перехід на новий інформаційний рівень, який забезпечує
кількісне визначення фільтраційно-ємнісних параметрів на основі комплексної
інтерпретації отриманих матеріалів. Одним із перспективних способів визначення
фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів є використання результатів гаммагамма-густинного каротажу, який дозволяє із певною точністю визначити коефіцієнт
пористості.
У результаті аналізу встановлено, що на результати досліджень гамма-гаммагустинним каротажем вливає: природна радіоактивність та товщина порід-колекторів,
що досліджуються, а також товщина, речовинний склад і густина проміжного
середовища.
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Ключові слова: густина, природна радіоактивність, гамма-гамма-густинний
каротаж
Вступ.
Однією із актуальних задач нафтогазопромислової геофізики є перехід на новий
інформаційний рівень, який забезпечує кількісне визначення фільтраційно-ємнісних
параметрів на основі комплексної інтерпретації отриманих матеріалів. До фільтраційноємнісних параметрів порід-колекторів слід віднести проникність, пористість, залишкова
водо-, нафто- та газонасиченість і ряд інших. Одним із перспективних способів визначення
фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів є використання результатів густинного
гамма-гамма каротажу (ГГКг), який дозволяє із певною точністю визначити коефіцієнт
пористості. Даний спосіб полягає у переході від об’ємної густини до пористості. Для
достовірності визначення даного параметру за даними ГГКг слід встановити, в якій мірі
впливаю геологічні фактори на покази даного методу.
Висновки та завдання подальших досліджень. Таким чином, на результати
досліджень густинним гамма-гамма-каротажем вливає: природна радіоактивність та
товщина порід-колекторів, що досліджуються, а також товщина, речовинний склад і
густина проміжного середовища.
Завданнями наступних досліджень є розробка методичних засад щодо використання
результатів густинного гамма-гамма-каротажу при визначенні фільтраційно-ємнісних
характеристик складно-побудованих порід-колекторів нафтогазових родовищ.
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Abstract. The paper analyzes the influence of geological factors on the results of studies of
gamma-gamma-density logging. One of the urgent tasks of oil and gas industry is the transition to a
new information level, which provides a quantitative definition of filtering capacitance parameters
based on a comprehensive interpretation of the obtained materials. One of the promising ways to
determine the filtration-capacitive parameters of rock-collectors is to use the results of gammagamma-density logging, which allows a certain accuracy to determine the coefficient of porosity.
As a result of the analysis, it was found that the results of researches of gamma-gammadensity logging are infused by: the natural radioactivity and the thickness of the investigated rockcollectors, as well as the thickness, material composition and density of the intermediate medium.
Key words: density, natural radioactivity, gamma-gamma-density logging
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Анотація. Типологічне різноманіття лісів на річці Сіверський Донець було проведено
на основі матеріалів лісовпорядкування із використанням електронних баз даних ВО
«Укрдержліспроекту». Проаналізовано понад 27 типів лісу на дослідному об’єкті площею
228,2 тис. га. Зроблено класифікацію типів умов росту лісів, типів лісів та видів дерев на
водозборі річки Сіверський Дін на території Луганської області. Визначено, що площі дуба
звичайного та сосни звичайна становить відповідно – 86,9 тис. га і – 70,9 тис. га. Серед
типів лісу домінують наступні: суха берестово-пакленова дiброва (30,8 %), свiжий дубовососновий субiр (13,1 %), суха чорнокленова судіброва (12,9 %), свiжий сосновий бiр (10,6 %).
На території лісів Луганської області зростають 70 видів деревних порід з них у борах – 19;
суборах – 37; сугрудах – 55; грудах – 59. За категоріями захисності, переважають
рекреаційно-оздоровчі ліси (51,7 %) та захисні ліси (42,0 %), ліси природоохоронного,
наукового, історико-культурного призначення – лише 6,4 % від загальної площі вкритою
лісовою рослинністю земель.
Ключові слова: бір, субір, сугруд, груд, Луганська область, дуб звичайний, сосна
звичайна
Вступ. Ліси є найпотужнішим фактором, що стабілізує на певному рівні функціональну
організацію природних екосистем, посилює їхню стійкість до антропогенного впливу і змін
клімату. Започаткована Конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-деЖанейро, 1992) переоцінка поглядів на взаємини між людиною і лісом ставить на перше
місце екологічне значення лісів. Серед прийнятих важливих екологічних угод на конференції
були підписані Конвенція про зміни клімату, Конвенція про біологічне різноманіття і Заява
про принципи глобального консенсусу щодо раціонального використання лісів. Лісові
екосистеми розглядаються, насамперед, як головний компонент біосфери, здатний
стабілізувати та відновлювати її природну рівновагу.
Висновки: Загальна площа лісів, які підпорядковані Держлісагентства України на
території Луганської області становить 228,2 тис. га. Розподіл лісів за трофотопами у
структурі лісового фонду Луганської області такий: переважають груди – 105,8 тис. га,
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сугруди – 48,2 тис. га, субори – 40,0 тис. га, частка борів становить – 34,3 тис. га від
загальної площі вкритою лісовою рослинністю земель. За деревними порами на дослідному
об’єкті домінують насадження: дуба звичайного (38,1 %) і сосни звичайної (30,9 %).
Розподіл типів лісу по берегам має свої особливості. Зокрема на правому березі річки
Сіверського Донця переважають 2 наступні типи лісу, а саме суха берестово-пакленова
дiброва – 47,8 %, і суха чорнокленова судіброва – 28,3 %,и а на лівому березі річки
домінують 3 типи лісу: cуха берестово-пакленова дiброва – 23,2 %, свiжий дубово-сосновий
субiр – 18,7 %, і свiжий сосновий бiр – 15,3 % від загальної площі лісів. За категоріями
захисності на дослідному об’єкті переважають рекреаційно оздоровчі (51,7 %) та захисні ліси
(42,0 %).
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Abstract. Typological analysis of forests on the Seversky Donets River was carried out on the
basis of forest management materials using the electronic databases of "Ukrderzhlisproekt"
Production Assosoation. More than 27 types of forest were analyzed on the experimental site with
an area of 228,2 thousand hectares. The classification of types of conditions for growing forests,
types of forests and tree species in the catchment of the Siverskyy Din River in the territory of the
Lugansk region has been made. It is determined that the area of common oak and common pine is
respectively 86.9 thousand ha and 70.9 thousand ha. The following types of forests are prevailing:
dry birchbark-marple sudubrava (30,8 %), fresh oak-pine sudubrava (13,1%), dry Tatarian maple
sudubrava (12.9%), fresh pine forest (10.6%). In the forest area of the Luhansk region 70 tree
species grow, of which 19 – in the coniferous forest; 37 – in subor; 55 – in sudubrava; 59 – in
dubrava. By categories of protection, recreation forests (51,7 %) and protective forests (42,0 %)
prevail, forests of nature protection, forests of scientific, historical and cultural significance make
only 6,4 % of the total area covered by forest vegetation.
Keywords: coniferous forest, subor, sudubrava, dubrava, Luhansk region, Quercus robur,
Pinus sylvestris.
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LENGTH OF GESTATION IN BEEF COWS AND FACTORS AFFECTING IT
ТРИВАЛІСТЬ ТІЛЬНОСТІ КОРІВ М’ЯСНИХ ПОРІД ТА ФАКТОРИ, ЩО
ЗУМОВЛЮЮТЬ ЇЇ ПЕРЕБІГ
Ugnivenko A.N. / Угнівенко А.М.
d.a.s., prof / д. с.-г. н., проф.
ORCID: 0000-0001-6278-8399
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroiv Oborony, 15, 03041
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041
Demchuk S.U. / Демчук С.Ю.
k.a.s. / к. с.-г. н.
Institute of Genetics and Animal Breeding them. M.V. Zubtsa NAAN of Ukraine
st. Pogrebnyak, 1, v. Chubinskoe, Boryspil d-t, Kiev region., Ukraine, 08321
Институт генетики і розведення тварин ім. М.В. Зубця НААН України
вул. Погребняка, 1, смт. Чубинське, Бориспільский р-н, Київська обл., Україна, 08321
Анотація. У роботі розглядаються параметри тривалості тільності корів м’ясних
порід та фактори, які впливають на її перебіг. Доведено, що тривалість тільності
подовжується за підвищення великорослості і віку отелень худоби та народження бугайців.
Ключові слова: тривалість тільності, м’ясні корови, українська м’ясна порода
Вступ.
Тривалість тільності – це число днів між відомими датами зачаття і подальшого
отелення корови. За сезонності відтворювання м’ясної великої рогатої худоби важливим
елементом технології є розміщення тварин залежно від їхнього фізіологічного стану. Для
своєчасного переведення корів у родильні відділення необхідно знати передбачувані дати
родів. За цього головними ознаками, на які орієнтуються в практиці, є дати плідного
осіменіння та тривалість тільності.
Мета роботи – встановити і узагальнити параметри тривалості тільності у корів м’ясних
порід та фактори, що їх зумовлюють.
Висновки.
Тривалість тільності корів подовжується за підвищення великорослості і віку отелення
худоби, за народження бугайців.
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Abstract. Parameters of gestation length in beef cows as well as the factors that influence
gestation have been discussed in the article. It has been proved that length of gestation increases
along with increase of animal tallness and age of calving.
Key words: length of gestation, beef cows, Ukrainian beef breed.
References:
1 Bagriy, B.A. (1973), Produktivnyie kachestva sharolezskogo skota i ego ispolzovanie v
SSSR [Productive Characteristics of Sharolese Cattle and its Usage in the USSR], Orenburg. 49 p.,
Russia.
2. Lyubetskiy, M.D., Hohlov, A.M. and Koshoviy, V.P. (1984), OrganIzatsIya I tehnIka
vIdtvorennya sIlskogospodarskih tvarin [The organization and technique of reproduction of farm
animals], Golovne vidavnitstvo virobnichogo ob'Ednannya «Visha shkola», 143 p., Ukraine.
3. Preobrazhenskiy, O.N. and Ahmadeev, A.N. (1995), Prodolzhitelnost beremennosti u korov
i sviney [The duration of pregnancy in cows and pigs], Veterinariya, no. 7, P. 45-47.
4. Roy, D.X. (1973), Vyiraschivanie telyat [Cultivation of calves], Kolos, 485 p., Russia.
5. Andersen, H. and Plum, M. (1965), Dystocia in beef cattle. no. 48, P. 1224.
6. Bauer, H., Beckert, H. and Schwark H. (1980), Beeinflussung der Trachtigkeitsdauer bei
Milchkuhen durch Rassenkreuzung, Vatertier, Abkalbenummer und Geschlechts des Kalbes, M.h.
fur Vet.-Med, no. 4, P. 121-124.
7. Dreyer, D. (1973), Nachkommenprufung uf zuchtkalbigkeit und geringe Kalberverluste,
Tirzuchter, T. 25, no. 2, P. 58–61.
8. Hartigan, P. (1979), Some data on the length of gestation in pri-miparous cows in a grade a
Charolais herd, Irish Yet. J, no. 1. P. 48.
9. Menissier, F., Vinissier, J. and Foulley, W. (1981), The Calving Ability of the Charolais
Breed in France, and its Possibilities for Genetik Improvement. 2. Genetik Importance of Calving
Ability of the Charolais Breed, Pattit Irish Veterinary Journal, T. 35, no. 5, P. 100-105.
10. Welser, K. (1975), Kalberverluste unter besonderer Berucksich-tigung von
Geburtsschwierigkeiten, Tierzuchter, no. 1, P. 10-13.
Стаття відправлена: 12.05.2018 г.
© Угнівенко А.М.
ЦИТ: be4-059
УДК 635.654:631.576.3:006.015.5
QUALITY ASSESSMENT OF BOBS AND SEEDS OF DOLICHOS
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Анотація. В роботі розглядається вплив густоти рослин на якісну оцінку бобів
лопаток та нестиглого насіння доліхоса. Густота рослин доліхоса істотно впливала на
якісні показники, оскільки у процесі життєдіяльності між рослинами постійно існує
конкуренція за світло, вологу та поживні речовини. Із збільшенням кількості рослин на
одиниці площі (71 тис. шт./га) якісні показники погіршувались, за яких вміст сухої речовини
і цукрів становив у бобах 14,8 та 2,7%, а в нестиглому насінні 34,9 та 0,4%. Така
закономірність була характерна для всіх біохімічних показників, визначених у бобах та
нестиглому насінні. У зріджених посівах рослини краще освітлюються, відповідно
поліпшуються умови ґрунтового живлення та покращується санітарно-гігієнічний клімат
посівів, завдяки чому зростали якісні показники бобів-лопаток та нестиглого насіння.
Найвищі біохімічні показники встановлені у культури у зріджених посівах (29 тис. шт./га)
із вмістом сирого протеїну у зеленому горошку 13,2%.
Ключові слова: доліхос, густота рослин, схема сівби, достигання бобів, боби лопатки,
нестигле насіння, якісні показники.
Вступ. Серед родини бобових є один цікавий рід – доліхос (Dolichos L), який включає
вид – доліхос лобія, або гіацинтові боби (Dolichos lablab L). В південних країнах він
цінується за лікувальні властивості та їстівне насіння, а в Європі – за декоративність. Боби
красивого буряково-червоного кольору мають пергаментний шар, тому в їжу можна
використовувати лише нестигле (тип фляжеоль) і стигле чорне насіння, яке вважається
важливою лікарською сировиною для розчинення каменів в нирках [1,2,3,5].
Якісні властивості доліхоса формуються в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах
вирощування і є результатом реакції рослин на них. Інтенсивність накопичення сухої
органічної речовини у господарсько-цінній частині врожаю та її якісний склад, є
показниками змінними, оскільки їхня величина залежить від впливу факторів зовнішнього
середовища та технології вирощування. Серед основних технологічних заходів, спрямованих
на покращення якісних показників бобів і насіння, важлива роль належить вибору науковообґрунтованої норми висіву та густоти рослин доліхоса в посівах, за допомогою яких
створюються оптимальні площі живлення рослин. В Україні відсутні науково-теоретичні
обґрунтування вибору оптимальної густоти рослин доліхоса. Тому вивчення впливу густоти
рослин на якісні показники бобів і насіння доліхоса та встановлення найбільш раціональних
площ живлення, за яких будуть створюватися оптимальні умови для росту і розвитку рослин
є актуальним питанням [1,2,5].
Висновки. Встановлено, що масова частка сухої речовини бобів-лопаток і нестиглого
насіння доліхоса залежала від густоти рослин, яка знаходилася в межах 14,8-16,2 % та 34,937,2 % та зменшувалася із збільшенням кількості рослин на одиниці площі. Це пояснюється
сповільненням фотосинтезу в рослинах із загущенням посівів. Плоди за більшої густоти
рослин формувалися дрібніші з нижчими якісними показниками.
Для збагачення білкового різноманіття населення перспективним є вирощування в
Лісостепу України доліхоса з густотою рослин 29 тис. шт./га, за якої отримано найвищий
вміст сирого протеїну в зеленому горошку 13,2%.
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Abstract. The effect of plant density on qualitative estimation of beans of blades and unripe
seeds of dolichos is considered in this work. The plant density of the dolichos significantly
influenced the quality indicators, because in the process of life between plants there is a constant
competition for light, moisture and nutrients. With an increase in the number of plants per unit area
(71 thousand pieces / ha), quality indicators deteriorated, in which the content of dry matter and
sugars in beans was 14.8 and 2.7%, while in unbroken seeds 34.9 and 0.4 % Such a pattern was
characteristic of all biochemical parameters determined in the beans and unbreakable seeds.
Plants are better lighted in spring crops, the conditions for soil nutrition are improved and the
sanitary and hygienic climate of the crops is improved, thus improving the quality of bean-blades
and unripe seeds. The highest biochemical parameters were established in crops in liquefied crops
(29 thousand pcs. / ha) with the content of crude protein in green peas 13.2%.
Key words: dolichos, plant density, sowing scheme, reaching beans, beans, unsightly seeds,
qualitative indices.
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PROBLEMS OF IRIGATIONAL SALINIZATION OF BLACK SOIL AND WAYS FOR
THEIR SOLUTION
ПРОБЛЕМИ ІРИГАЦІЙНО ОСОЛОНЦЬОВАНОГО ЧОРНОЗЕМУ ТА ШЛЯХИ ЇХ
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Lawyer/ юрист
Анотація. У статті досліджуються наслідки довготривалого зрошування водою
неналежної якості чорноземів на території Дніпропетровської області. Проаналізовано
вплив мінералізованої води, що використовується для зрошування, на стан ґрунтів.
Наведено результати аналізів зрошувальної води на дослідній ділянці за 2011-2015 рр.
Досліджено негативний вплив на властивості чорнозему внаслідок тривалого поливу
зрошувальною водою ІІ класу якості води «Обмежено придатна». Визначено проблеми
правового регулювання адміністративної відповідальності за дії, що призводять до
осолонцювання ґрунтів та висловлено пропозиції щодо їх вдосконалення.
Ключові слова: Іригаційне осолонцювання; осолонцювання чорнозему; псування
ґрунтів; юридична відповідальність за осолонцювання ґрунтів.
Вступ. Екологічні проблеми Дніпропетровської області дуже подібні до проблем у
країні в цілому. Високий ступінь освоєння території негативно позначився на її екологічному
стані. Антропогенного впливу зазнали практично всі природні комплекси.
Дніпропетровська область є однією з областей з високим рівнем розораності території і
належить до регіонів інтенсивного землеробства України. В умовах посушливого клімату
інтенсивність землеробства досягається саме завдяки зрошенню. Це стало причиною
безконтрольного поливу водою різної якості у 60-80 роки минулого століття, що негативно
вплинуло на різні природні компоненти (ґрунт, рослинний покрив, мікроклімат, підґрунтові
води тощо) на великій території як області, так і країни в цілому.
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Abstract. The article is devoted to the effects of long-term irrigation of water of inappropriate
quality of black soil in the territory of the Dnipropetrovsk region. The influence of mineralized
water used for irrigation on the condition of soils is analyzed. The results of analyzes of irrigation
water on the research plot for 2011-2015 are represented. The effect on the properties of black soil
as a result of prolonged irrigation with irrigated water of the 2nd class of water quality "Limitedly
appropriate" was investigated. The problems of legal regulation of administrative responsibility for
actions that lead to salinization of soils are solved and proposals for their improvement are defined.
Key words: irrigational salinization; salinization of black soil; spoiling of soils; legal
responsibility for salinization of soils.
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GENDER SOCIALIZATION OF ORPHANS IN IN BOARDING SCHOOLS OF
UKRAINE (1950-1980)
ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
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Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, 76018
Анотація. У статті досліджено та доведено актуальність питання гендерної
соціалізації дітей у школах інтернаах. Гендерна соціалізація дітей – процес і результат
загального
й
психофізіологічного
розвитку
особистості,
індивідуальності
дівчинки/хлопчика відповідно до вікових особливостей дорослішання, в реальній
життєдіяльності, що здійснюється в системі взаємин із дорослими, однолітками своєї й
протилежної статі та самим собою.
Ключові слова: діти, гендерна соціалізація, гендерна соціалізованість, сироти,
школи-інтернати.
Вступ. Сирітство як соціальне явище завжди існувало в процесі розвитку людського
суспільства, є, на жаль, невід’ємним елементом цивілізації; воно зумовлене наявністю в
суспільстві дітей, батьки яких померли, а також дітей, які залишилися без догляду батьків
внаслідок позбавлення їх батьківських прав, визнання у встановленому порядку батьків
недієздатними, безвісно відсутніми тощо. Сюди відносять також дітей, батьки яких не
позбавлені батьківських прав, але фактично не здійснюють турботу про своїх дітей.
Останній вид – соціальне сирітство – сьогодні набуває особливо загрозливих для України
темпів розвитку.
За офіційними даними, у системі дитячих інтернатів України нині
перебувають 106000 осіб, при цьому 92% з них мають родину, і лише 8% дітей в інтернатах
– сироти; 17% з усіх дітей в інституціях мають інвалідність, усі інші – звичайні діти, чиї
батьки за різних обставин не здатні забезпечити їм гідного піклування і виховання в родині;
діє 751 інтернатний заклад для дітей, таким чином, 1,5% дитячого населення перебуває в
інтернатах, де в одному закладі живуть та виховуються 100-300 дітей (по 6-16 дітей у
кімнаті) (для порівняння: в Австрії, Норвегії – 0,1% дітей в інтернатах, у Польщі, Болгарії,
Румунії, Молдові – 0,5% дітей в інституціях, в одному закладі мешкає 6-12 дітей) [4]. Поза
цією офіційною статистикою перебувають ті діти, які жебракують, живуть поза сім’єю, не
мають належного рівня освіти та виховання. Отже, сирітство є однією з ключових
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соціальних проблем українського суспільства. Одним із пріоритетних завдань соціального
виховання в інтернатних закладах освіти є підготовка дитини до самостійного життя. На
жаль, сьогодні школи-інтернати не реалізують такого завдання.
Висновки. Таким чином, школи-інтернати з пріоритетною орієнтацією на суспільно
корисну та продуктивну працю, що розвивалися впродовж 1950-1980-тих років у руслі
радянської освітньої політики щодо політехнізації школи, посилення її зв’язків із життям та
підготовки учнів до виробничої діяльності, виконували одне із важливих завдань
соціального виховання – забезпечували гендерну соціалізацію юнаків та дівчат. Такі
виховні моделі базувалися на участі учнів у продуктивній праці, створенні шкільної
матеріально-технічної бази, співпраці учнівських бригад з трудовими колективами тощо.
Вважаємо,
що теоретичні і практичні здобутки діяльності педагогів-новаторів, які
очолювали школи-інтернати досліджуваного нами періоду, сьогодні мають значний
потенціал для творчого використання за умов модернізації сучасної системи освіти,
розбудови Нової української школи, їх треба глибоко й всебічно вивчати, популяризувати.
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Abstract. The orphanhood as the social phenomenon exists in any society: always were,
there will be children who for various reasons remain without parents, and their development
happens or in other family, or in the establishments which are specially created for this purpose.
This article outlines the main reasons, which directly influence on Ukrainian family and as a
result cause a considerable amount of negative effects. The paper deals with the issue of gender
socialization of children, which is considered as a process and a result of general and
psychosexual development of a personality, the girl’s / boy’s individuality according to the age
peculiari-ties of maturation, carried out in the system of relations with adults and peers of both
genders.
Keywords: children, gender socialization, orphans, boarding schools.
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THE CONTENTS OF WORK OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION ON PHYSICAL DEVELOPMENT IN MODERN EDUCATIONAL
PROGRAMS
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
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Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Kalinin ave., 9
Пятигорский государственный университет, г.Пятигорск , пр.Калинина, 9
Аннотация. В статье дается теоретическое обоснование содержания работы
педагогов дошкольного образовательного учреждения по физическому развитию в
современных образовательных программах. Кроме того дается оценка влиянию
родительского отношения к формированию основ здорового образа жизни у дошкольников.
Обосновывается актуальность понятия «единое здоровьесберегающее пространство»
ДОУ и семьи.
Ключевые слова: здоровьесберегающее пространство, образовательные программы,
здоровый образ жизни, здоровьесберегающие педагогические технологии.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», где записано, что родители яв-ляются первыми педагогами, они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка в раннем возрасте. В этой связи определена и позиция нашего
дошкольного учрежде-ния в работе с семьей.[2]
Таким образом, проводимая физкультурно-оздоровительная работа позволяет привлечь
родителей к совместным усилиям по оздоровлению дет-ского организма в течение всего
пребывания в дошкольном учреждении.
В процессе оздоровительной работы осуществляется постоянный ме-дикопедагогический контроль за выполнением запланированных мероприя-тий, состоянием
здоровья и динамикой физического и психического развития воспитанников. Организация
физкультурно-оздоровительной работы и кон-троль за ней в детском саду направлены на
обеспечение гармоничного разви-тия ребенка, на оказание конкретной и действенной
помощи воспитателям в повышении их профессионального мастерства на основе анализа
воспита-тельного процесса.
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Annotation. The article gives a theoretical substantiation of the content of the work of
teachers of preschool educational institutions for physical development in modern educational
programs. In addition, an assessment is made of the influence of the parental relation to the
formation of the foundations of a healthy lifestyle in preschool children. The relevance of the
concept of a "single health-saving space" of the DOW and the family is substantiated.
Key words: health-saving space, educational programs, healthy lifestyle, health-saving
pedagogical technologies.
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DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLBOYS
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Mikerova G.G. / Микерова Г.Г.
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Аннотация: в статье проводится анализ роли дидактических игр в экологическом
воспитании младших школьников, рассматривается возможность использования
дидактических игр на уроках окружающего мира с целью активизации учебной
деятельности младших школьников. Представлена классификация и характеристика
дидактических игр, особенности их использования на уроках окружающего мира.
Ключевые слова: экологическое воспитание, младшие школьники, урок окружающего
мира, дидактическая игра.
Вступление.
Экология наиболее прочно связана с повседневной жизнью и бытом человека, с его
здоровьем. С экологическими проблемами каждый человек сталкивается в настоящее время
постоянно. Это и загрязнение воздуха выхлопами газа, и загрязнение воды промышленными
выбросами и стоками, загрязнение почвы мусорными свалками и утечками химических
отходов с предприятий.
Заключение и выводы.
Таким образом, основная роль дидактических игр в экологическом воспитании
младших школьников заключается в том, что они используются на уроках окружающего
мира в целях обучения, формирования конкретных и обобщенных знаний и применения их в
разных экологических условиях и обстоятельствах. Игровые формы занятий способствуют
реализации идеи совместного сотрудничества, соревнования, самоуправления, воспитания
через коллектив, приобщения детей к творчеству, воспитанию ответственности каждого за
учебу и дисциплину в классе. Использование дидактических игр на уроках играет большую
роль в развитии познавательного интереса как одного из важнейших мотивов учебнопознавательной деятельности, личностных качеств обучающегося.
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Abstract. In the article the analysis of the role of didactic games in ecological education of
younger schoolboys, the possibility of using didactic games on the lessons of the surrounding world
with the purpose of activization of educational activity of younger schoolchildren. The classification
and characteristics of didactic games, especially their use in the classroom of the world.
Key words: environmental education, younger students, the lesson of the world, didactic
game.
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SELF-EDUCATION STRATEGIES OF ESP TEACHERS
САМООСВІТНІ СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Chuenko V. L. / Чуєнко В.Л.
Senior Lecturer / ст.викладач
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv,Ukraine, 68-Desantnykiv 10, 54003
Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
Миколаїв, Україна, вул. 68 Десантників 10, 54003
Abstract. The article deals with teachers’ self-education on the whole and ESP teachers’ selfeducation in particular. The author analyzes the peculiarities of teaching English for specific
purposes and comes to the conclusion that each teacher should create a program of selfmanagement to improve their knowledge on the ESP course and develop their methodology. One
more important strategy is interdisciplinary cooperation which will enrich both ESP teacher and
professional course teacher.
Key words: self-education strategies, ESP teacher, self-regulated learning, motivation,
program of pedagogical self-management
Introduction. The urgency of studying the problem of organizing self-education of ESP
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teachers is determined by the strategic goals and objectives of the modernization of education in
Ukraine. The new vector of education development involves intensifying self-education of not only
students but also ESP teachers, which provides for lifelong education in the context of fast
knowledge updating, and a great necessity in communicating in industrial and technical spheres of
life, which makes ESP vitally important.
The analysis of psychological and pedagogical literature, which addresses the issues of selfeducation, showed that many important questions of the theory and practice of self-education have
already been studied. The essence, functions, peculiarities of self-education, its place in professional
activity were determined by A. Gromtseva, N. Kuzmin, I. Naumchenko, G. Sukhobska, etc.; its
historical and social aspects were considered by A. Eisenberg, B. Raisky, M. Skatkin, O. Shuklyn,
etc.; ways and means of forming the need for self-education were explored by V. Buryak,
T. Klimova, I. Redkovets, etc.; the organization of self-education and its management were
analyzed by T. Klimova, G. Serikov, A. Usov, etc.
Conclusions. The main means of improving teachers’ professional competence may be a
program of pedagogical self-management based on the reflection of personal activity and
professional growth monitoring. The main goal of the program is the comprehensive development
of the teacher's personality in order to further ensure optimal conditions for his effective teaching
and upbringing the students. ESP teachers can be also engaged in interdisciplinary cooperation to
fully understand the peculiarities of the course which is taught.
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Анотація. У статті розглядаються питання самоосвіти викладачів закладів вищої
освіти у цілому та самоосвіти викладачів англійської мови за професійним спрямуванням.
Проаналізувавши особливості викладання англійської мови за професійним спрямуванням,
автор наголошує, що проблеми виникають переважно через нерозуміння специфіки
викладання цієї дисципліни. Існує необхідність постійного самоконтролю та
самовдосконалення з боку викладача, що, по-перше,надасть йому можливості поглибити
власні знання у галузі, на якій спеціалізуються його студенти, а по-друге, дозволить досягти
ефективності навчального процесу через використання новітніх технологій, залучення
нового автентичного матеріалу тощо. Через участь у семінарах, тренінгах, конференціях,
вебінарах відбувається обмін досвідом, що є необхідною складовою його професійної
діяльності.
Для покращення власної професійної майстерності кожен викладач повинен створити
програму самовдосконалення, яка б відображала його здобутки і націлювала на подальші
успіхи.
Ключові слова: стратегії самоосвіти, викладач англійської мови за професійним
спрямуванням,
саморегульоване
навчання,
мотивація,
програма
педагогічного
самовдосконалення
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ
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Анотація. В работі обгрунтована пропозиція по впровадженню в навчальний процес
вищіх медичних закладів III - IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів закладів
(факультетів) післядипломної освіти прогресивної освітньої програми «Самостійна
підготовка по інтерпретації ЕКГ» Американського коледжу кардіологів
«Electrocardiography Self-Assessment Program» під редакцією Richard P. Lewis, MD, Colombus,
OH (1995) з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Ключові слова: медична освіта, електрокардіографічний діагноз, інформаційнотелекомунікаційні технології
Вступ.
Згідно з Концепцією розвитку охорони здоров’я населення України, яку затверджено
Указом Президента, пріоритетним напямком у реформуванні системи є забезпечення права
громодян на якісне медичне обслуговування згідно з вимогами европейської спільноти [1].
Медицина є однією з надзвичайно важливих сфер діяльності, яка торкається кожної без
винятку людини. Якість надання медичної допомоги цілком залежить від якості освітньої
професійної підготовки фахівців у ВУЗі та їх послідуючої безперервної післядипломної
підготовки на ФПО.
Висновки.
1. Аналіз ЕКГ є однією з ключових практичних навичок, яка оцінюється на ліцензійних
іспитах «Крок-2», «Крок-3» і при тестуванні для підвищенні лікарської категорії.
2. Застосування прогресивної навчальної програми «Самостійна підготовка по
інтерпретації ЕКГ» Американського коледжу кардіологів - «Electrocardiography SelfAssessment Program» (Editor-in-Chief Richard P. Lewis, MD, Colombus, OH, 1995) з
використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій вдосконалює рівень
підготовки спеціалістів-медиків.
3. Практична навичка швидкої інтеграції інформації щодо стану пацієнта та наявних
змін на ЕКГ дозволяє скоротити час на проведення диференціальної діагностики,
обгрунтування остаточного діагнозу та прийнятя рішення щодо подальшої лікувальної
тактики.
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Abstract. The work substantiates the proposal for the introduction into the educational
process of the higher medical establishments of the II-IV accreditation levels and intern doctors of
the institutions (faculties) of postgraduate education of the progressive educational program of the
American College of Cardiology «Electrocardiography Self-Assessment Program» (edited by
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CASE-STUDY METHOD AS A FORM OF INTERACTIVE COMMUNICATION IN
PROFESSIONAL ENGLISH TEACHING
КЕЙС-МЕТОД ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ У НАВЧАННІ
ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
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Анотація. У статті розглянуто проблема необхідності застосування і активного
впровадження кейс-методу як одного з найновітніших комунікативних методів
інтерактивного спілкування під час викладання курсу професійної англійської мови у вищих
закладах освіти. Сучасні інноваційні технології навчання включають цей метод як один з
найефективніших не тільки у сфері економіки й бізнесу, як було раніше, а й для викладання
професійної англійської мови для студентів нефілологічних спеціальностей.
Ключові слова: комунікативний підхід, інтерактивне спілкування, комунікативна
компетенція, діалог, полілог, кейс-метод, реальна комунікативна ситуація, мотивація,
особистісна індивідуалізація, командний підхід.
Вступ.
Комунікативний підхід до навчання іноземних мов, при якому об’єктом навчання є
мовна комунікативна діяльність, функціональні властивості мови і мовлення є дуже
актуальним на сучасному етапі. Пошук шляхів навчання ефективного спілкування пов’язано
з комунікативними потребами майбутніх фахівців у зв’язку з розширенням міжнародних
контактів України. Комунікативний підхід включає вивчення прагматичних аспектів
комунікації, співвідношення мовних одиниць із діяльністю людини, вивчення стратегій і
тактик комунікантів. Такий функціонально-комунікативний підхід до навчання мов дає
можливість навчити студентів моделювати мовленнєві взаємодії, розуміти інтенції
комунікантів, використовувати мову як засіб соціальної дії і взаємодії в умовах конкретних
ситуацій спілкування, які і пропонує кейс-метод. Широке варіювання комунікативних
інтенцій подано в діалогічному, полілогічному дискурсі. Вивчення діалогічної форми мови є
дуже важливим, тому що діалог вважається найбільш природнім проявом мовленнєвої
активності. Кейс-метод пропонує форму полілогу з боку студентів, використання командної
гри, подібну до «мозкового штурму», для вирішення завдань інтерактивного спілкування під
час занять з професійної англійської мови у вищих закладах освіти.
Підсумки і висновки. З короткого огляду теоретичних та практичних аспектів
проблеми стає зрозуміло, наскільки комплексним та багатогранним є використання
комунікативних завдань у процесі вивчення іноземної мови у ВЗО. Враховуючи те, що
основна функція мови є комунікативна, комунікативний інтерактивний підхід до вивчення
іноземної мови можна без перебільшення назвати основним, найважливішим. При цьому
навчання повинно бути спрямоване не на вивчення граматики чи лексики іноземної мови, а
на вивчення комунікативної компетенції, тобто уміння правильно використовувати мову у
відповідних реальних комунікативних ситуаціях, які пропонує кейс-метод. Навчання
необхідно проводити з використанням певних тренувальних вправ найвищого рівня, щоб
розвинути комунікативні навички у студентів у понятійній навчальній програмі синтезу
граматичної і ситуативної навчальних програм, що є найбільш доречною для організації
навчальної діяльності у ВЗО, оскільки акцентує основну увагу на комунікативній
компетенції у вивченні іноземної мови.
Комунікативний інтерактивний напрям розвивається паралельно з розвитком
комунікативної лінгвістики, соціальної психології та соціології на основі одержання досвіду
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у навчальному процесі, що дає можливість і далі досліджувати питання доцільності
використання кейс-методу.
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Abstract. The article is devoted to the study of case-method as one of the innovative ones in
the up-to-date technologies of teaching English for special purposes (as a professional language for
the non-philologists) in the higher educational establishments in Ukraine. This communicative
interactive method of teaching could be widely practiced today but not only in business and
economy as it used to be. The purposes of this method completely correspond to the requirements of
modern education and higher education principles involving equality of rights in “student-teacher”
and “teacher-student” relationship in communicative situations, proposed for solving different
language tasks during the lesson of learning. This method denies any authoritative-regime rules in
teaching and communication and stimulates effective language studying through the students’
opportunity to speak freely in public, to stand their ground and to work in the team, trying to
communicate their ideas and principal position in the proposed situational role-plays. The casestudy method includes the principle of the “learner-centred approach” in teaching foreign
language with its individualization side, successfully combined with the brain-storm elements of the
group, team work, provided in the form of dialogue and polylogue. This technique raises up the
level of student’s communicative foreign language competency and motivation both for learning
professional English and for solving various educator’s tasks. The main elements of the casemethod tasks are: the description of the situational environment, the main issue(s) or problem(s),
required to solve; the details, connected with the origin of the situation; the way of solving it
(inductively or deductively); analysis of the situation, when the decision or conclusion is a single
one (“a close case”), or when a number of alternative ways are proposed (“an open case”). This
could be achieved by the introduction of the advanced-level tasks and exercises for the students in
professional English language teaching and learning, combining the professional learner’s
program and the principle, basic grammar and situational syllabus. Then the main emphasis of
teaching English in a higher educational establishment will be on raising the level of student’s
communicative competency.
As the communicative interactive approach develops together with the communicative
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linguistics, social psychology and sociology, based on the acquired most up-to-date knowledge of
the professional foreign English language learning, the question of the use of the case-study method
will be further more investigated and developed and widely used.
Key words: the case-method, communicative approach, interactive communication,
communicative competency, dialogue, polylogue, a role-play situation, learner-centred approach,
team-work, motivation, personal individualization, professional English learning.
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DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN THE MODERN YOUTH WORLDVIEW
FORMATION IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Gryzhenko H. Yu. / Гриженко Г. Ю.
Senior Lecturer / ст.викладач
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, 68-Desantnykiv 10, 54003
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, вул. 68
Десантників 10, 54003
Анотація. Стаття спрямована на те, щоб розглянути важливість формування
навичок, які знадобляться при опрацюванні інформації, а саме – навичок критичного
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мислення, які необхідно розвивати при вивченні будь-якого навчального предмету. Однією з
актуальних проблем сучасного життя стала необхідність вміти працювати з інформацією,
яка оточує людину з усіх боків. На прикладі власного досвіду проведення занять з англійської
мови автор доводить необхідність використання усіх можливостей і створення спеціальних
ситуацій, які сприятимуть досягненню цієї важливої мети.
Ключові слова: критичне мислення, формування світогляду, самовдосконалення,
формулювання власної точки зору, аргументація
Вступ. Сучасна людина з усіх боків оточена неймовірним потоком інформації з
найрізноманітніших джерел – книжок, телебачення, інтернет. Зазвичай така доступність
будь-якої інформації вважається позитивним фактом і це насправді так – як стало
популярним казати – інформація за один клік. Але все більше стає зрозумілим, що сучасній
людині потрібно навчитись якось «фільтрувати» цей потужний потік інформації з метою
вибрати найбільш важливе, потрібне саме зараз, а головне – таке, якому можна довіряти.
Проблема неправдивої, невірної, а іноді й відверто сфальшованої інформації стала однією з
найважливіших проблем сьогодення. Багаточисельні сучасні політичні і соціальні технології
побудовані на явному або прихованому маніпулюванні, наданні недостовірних або
однобічних фактів, що має на меті створення слухняних, вкрай лояльних громадян, які
сприймають будь-яку інформацію, не піддаючи її ретельному аналізу. Для того, щоб
захистити себе від подібного маніпулювання та вміти розумно використовувати різні факти,
слід навчитися піддавати аргументованому сумніву та логічному аналізу будь-яку сумнівну
або ненадійну інформацію. Особливо це стосується молодих людей, світогляд яких ще
знаходиться у стані формування, які ще не мають достатньо розвиненого механізму
критичного мислення, що дозволяє правильно сортувати отримані факти. Саме тому
формування критичного мислення є однією з потреб сучасної освіти.
Висновки. Поєднання професійної тематики із тематикою занять англійської мови
мотивує студентів і таким чином сприяє створенню ситуацій, які допомагають у досягненні
поставленої викладачем задачі. Отже, критичне мислення передовсім повинно бути
спрямоване на формування власної незалежної позиції, здатності до нестандартних,
нешаблонних висновків, самовдосконалення та критичного переосмислення власної
діяльності, тверезої оцінки будь-якої інформації.
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Abstract. The article is dedicated to defining the necessity of developing skills essential for
work with information, namely – critical thinking skills. Information surrounds people everywhere
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and it is vital to be able to work with it. Different subjects, including English, should be used for
forming critical thinking skills. The examples of teaching them by the author are described in the
article. Creating special situations in class is proved to be useful in achieving the goal.
Key words: critical thinking, worldview developing, self improvement, view point formulation,
argumentation (reasoning)
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IMPLEMENTATION OF THE INTEGRAL PRINCIPLE FOR THE PREPARATION OF
FUTURE MASTERS OF CULTURE
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
МАГІСТРІВ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Voronova N.S. / Воронова Н.С.
c.рhilos.s., as.prof. / к.філос.н., доц.
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Анотація. В роботі досліджується методологічні основи впровадження принципу
інтеграції в теорію та практику фахової підготовки майбутніх магістрів культурології.
Зазначено, що принцип інтеграції відповідає сутності культурологічної освіти, а саме –
системності. Інтегральність відповідає змістовій взаємодії самостійних наукових галузей
пізнання, на які й спирається культурологія як наука. Обґрунтовано значення інтеграції з
інформаційної точки зору. Показано збереження особистісних інтересів та потреб в
процесі професійної підготовки майбутніх магістрів культурології.
Ключові слова: принцип інтеграції, майбутній магістр культурології, культурологічна
освіта, фахова підготовка, системність, інформація.
Вступ.
Необхідність осмислення парадигмальної революції освітнього простору включає в
себе проблему як систематизації наявної множини розроблених освітніх парадигм, так і
аналіз перспектив їх співіснування та інтеграції. Сучасний цивілізаційний розвиток визначає
необхідність становлення нової парадигми культурологічної освіти. Дослідження теорії та
практики професійної підготовки майбутніх магістрів культурології обумовлює застосування
специфічних принципів культурологічної освіти, як от інтегрального, антропологічного,
діяльнісного, ресурсного, акмеологічного. Серед зазначених методологічних підстав,
провідним визначено інтегральний принцип. Він є необхідним підґрунтям для створення
адекватної запитам реальності світоглядної моделі культурологічної освіти, що стане
консолідуючим чинником у процесі зародження і співіснування різноманітних підходів до
професійної освіти, сприятиме узгодженню міждисциплінарного змісту культурологічної
освіти з педагогічними технологіями особистісно-розвиваючого спрямування.
Висновки.
Фахова підготовка магістрів культурології виходить за межі традиційного естетичного
навчання й виховання з їх орієнтацією на формування окремих художньо-чуттєвих
складових гармонійно розвиненої особистості. Її функціональні позиції в системі
університетської освіти пов’язані, перш за все, зі становленням системного
культурологічного мислення, з формуванням багатовимірної особистісної картини світу й
розвиненої педагогічної культури. Тобто згідно з системним підходом можливо говорити про
якісну трансформацію результату взаємодії різних компонентів культурологічної освіти й
виникнення нового цілісного системного утворення. Вищевикладені позиції дають підстави
застосовувати інтегральний принцип в теорії та практиці професійної підготовки майбутніх
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магістрів культурології.
З інформаційної точки інтегральність трактується як процес взаємообміну інформацією
між компонентами цілісної науки за умови їх взаємного відображення. Кожний інтегрований
компонент культурології виступає певним потенційним джерелом інформації для іншого,
дозволяє глибше проникнути у його власний предмет пізнання. Тим самим забезпечується
врахування індивідуальних інтересів і потреб майбутнього культуролога, напрямку його
фахової спеціалізації при збереженні цілісності світобачення.
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Abstract. Modern civilization development determines the need for a new paradigm of
cultural education. The study of the theory and practice of professional training for future masters
of cultural studies determines the application of specific principles of culturological education,
such as integral, anthropological, activity, resource, and acmeological. Among the above
mentioned methodological grounds, the integral principle is the leading one. The purpose of the
article is to substantiate the feasibility of introducing an integral principle in the professional
training of future masters of cultural studies.
Integration as a process of creating a holistic and multidimensional map of the world today
acquires the status of one of the leading methodological principles of education. In Ukrainian
science, the study of the philosophy of integrative education (S. Klepko), her didactic
(S. Goncharenko, I. Kozlovskaya, O. Savchenko) and psychological (I. Bex, T. Yatsenko) principles
was started. Programs, textbooks and manuals of integrated courses were created (N. Bibik,
V. Ilchenko, T. Pushkarevа, V. Tyomenko, etc.). In the system of culturological education, the
integrative approach is inadequately reasoned theoretically and technologically. The idea of the
integrity of the individual and of culture as an integrative component of the content of education
serves the methodological basis of the integral principle of the professional training of
culturologists. The isolation of the principle of integrity in the preparation of future culturologists is
conditioned by the fact that culturology in its principal essence is system science. She examines the
phenomena of reality at the crossroads of philosophy, psychology, pedagogy, history, politics,
sociology, religious studies, art studies, natural science.
Professional training of masters of cultural studies goes beyond traditional aesthetic
education and education. Functional positions in the system of university education are associated
with the formation of systemic cultural thinking, with the formation of a multidimensional personal
image of the world and a developed pedagogical culture. From the information point, integrity is
interpreted as the process of information exchange between components of a holistic science,
provided that they are mutually mapped. Each integrated component of culturology serves as a
potential source of information. Thus, taking into account the individual interests and needs of the
future culturologist, the direction of his professional specialization is ensured while preserving the
integrity of the worldview.
Key words: the principle of integration, the future master of culturology, cultural education,
professional training, systemic, information.
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SPECIALTIES
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
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Abstract. The paper considers the role and place of organizational and pedagogical
competence in the process of training students of technical specialties, as well as in the professional
work of future engineers. Interdisciplinary integration is considered as one of the methods of
forming professional competence of technical students. The necessity of forming organizational and
pedagogical competence as a component of professional competence of future specialists of
technical orientation is substantiated.
Key words: competence, technical specialty, professional competence, organizational and
pedagogical competence.
Introduction.
The level of development of a country in modern society is determined not only by the state
of its technical potential, but also by the professional competence of specialists trained in higher
educational institutions. The modern labor market, presenting today with increased requirements to
the quality of education, competence and professional readiness of future specialists, in turn, leads
to increased competition among graduates of higher education institutions, including graduates of
technical specialties.
Summary and Conclusions. For students of technical specialties, active and interactive
teaching methods involving the use of complex computer programs and specialized laboratory
equipment are especially important. The formation of organizational and pedagogical competence,
which is very important in the professional activity of graduates of technical colleges, contributes to
the formation of professional competence in general. It is advisable to use the methodology of
interdisciplinary integration.
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Аннотация. В работе рассматривается роль и место организационно-педагогической
компетентности в процессе обучения студентов технических специальностей, а также в
профессиональной деятельности будущих инженеров. Рассмотрена междисциплинарная
интеграция как один из методов формирования профессиональной компетентности
студентов технических специальностей. Обоснована необходимость формирования
организационно-педагогической компетентности как составляющей профессиональной
компетентности будущих специалистов технической направленности.
Ключевые слова: компетентность, техническая специальность, профессиональная
компетентность, организационно-педагогическая компетентность.
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Анотація. У статті автор розглядає креативність як складову професійної
компетентності майбутніх учителів музики. Обґрунтовано необхідність у підготовці
професійних, кваліфікованих, компетентних педагогів, які б могли вирішувати завдання
сучасної освіти, формувати всебічно розвинені особистості школярів, здійснювати до них
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цілісний підхід, звертаючись до їхнього внутрішнього світу, емоційного сприйняття та
творчої уяви. Зосереджено увагу на підготовці вчителів художньо-естетичного циклу,
зокрема, вчителів музики. Автор розкриває особливості фахової підготовки майбутнього
вчителя музики на музичних відділеннях гуманітарно-педагогічних коледжів. Розкрито
особливості розвитку креативності студентів у процесі вивчення музично-теоретичних
дисциплін, зокрема, навчальної дисципліни «Сольфеджіо». Зосереджено увагу на
використанні на заняттях із сольфеджіо пісенних зразків українського фольклору, що є
досить ефективним та дієвим засобом формування національної
свідомості,
патріотичного виховання та духовного збагачення молоді.
Ключові слова: учитель музики, креативність, фахова підготовка, педагогічний
коледж, фахові дисципліни, фольклор.
Вступ. Духовне відродження нашого народу неможливе без відродження та розвитку
рідної школи, національної системи освіти й педагогічної культури. Розбудова незалежної
української держави вимагає відповідного їй виховання підростаючого покоління. У
Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») визначено головну мету
національного виховання, яка полягає у набутті молодим поколінням соціального досвіду,
успадкуванні духовних надбань українського народу, досягненні високої культури
міжнаціональних взаємин, формуванні у молоді незалежно від національності особистісних
рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної,
художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури [3 с. 15].
Формування покоління всебічно розвинутих свідомих громадян, спроможних будувати
прийдешнє суспільство – найперше завдання вчителя. Зміст освітньої роботи школи повинен
забезпечувати становлення наукового світогляду, розумовий розвиток учнів, їх трудову
підготовку, а також професійне визначення, моральну, фізичну, естетичну, екологічну
культуру [3, с. 16].
Висновки. Таким чином, запропоновані нами українські народні пісні дозволяють
знайомити школярів початкових та середніх класів з багатогранною музичною культурою
нашого народу. Різножанровість пісенного фольклору розширює кругозір дітей, поглиблює
знання про історичне минуле української нації, збагачує їхню духовну культуру, здійснює
всебічне виховання, а отже, формує повноцінну особистість, здатну берегти та
примножувати безцінні скарби українського народу.
Систематичне виконання творчих завдань різного типу та рівня складності на заняттях
сольфеджіо забезпечить формування у майбутніх учителів музики всіх практичних навичок,
необхідних для подальшої професійної діяльності та виховає справжнього компетентного та
креативного педагога.
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Abstract. In the article the author considers creativity as a component of the professional
competence of future music teachers. The necessity in training of professional, qualified and
competent teachers, who could solve the problems of modern education, to form comprehensively
developed personalities of schoolchildren, to make a holistic approach to them, referring to their
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inner world, emotional perception and creative imagination, is substantiated. The focus is on the
training of teachers of the artistic and aesthetic cycle, in particular, music teachers. The author
reveals the peculiarities of the professional training of the future music teacher at the music
departments of the humanitarian pedagogical colleges. It is noted that it consists of mastering
general theoretical, psychological and pedagogical, special and musical-theoretical disciplines in
the amount necessary for solving pedagogical, scientific-methodical and organizationalmanagement tasks. The peculiarities of development of students' creativity in the process of
studying musical-theoretical disciplines, in particular, the educational discipline "Solfeggio", are
revealed. The description of the purpose and tasks of the specified educational discipline is offered.
It is proved that the creativity of future music teachers will develop effectively in the process of
using various methods, involving students in forms of creative work, where they have the
opportunity to demonstrate their professional level. Such forms of work as the selection of
accompaniment for exercises, the creation of two-, three- and four-voices, the salfession of their
own musical compositions form a steady interest and are a good incentive for the creative work of
future music teachers. This contributes to improving the efficiency of students, with a view to their
creative development, increasing interest in the chosen profession. The focus is on the use of song
samples from Ukrainian folklore in solfeggio classes, which is a very effective and sufficient means
of forming national consciousness, patriotic education and spiritual enrichment of youth. It has
been proved that, when performing various creative tasks related to the study, analysis and
processing of Ukrainian folk songs, students begin to understand their practical significance. After
all, all this educational material can be used later in your own work with schoolchildren.
Key words: teacher of music, creativity, vocational training, pedagogical college,
professional disciplines, folklore.
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ASSESSMENT AS A MEANS OF ENHANCING STUDENTS’ MOTIVATION IN THE ESP
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Abstract. The article studies the problem of assessing students’ achievements in the ESP
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context. The author analyzes fundamental principles and methods of formative and summative
assessments, which are aimed to improve both students’ and teachers’ activity. The integration of
self- and peer-assessments in the ESP classes is seen as a way to foster language learning, increase
students’ motivation and autonomy.
Key words: formative, summative, diagnostic, evaluative assessments, self-, peer-assessment,
motivation, feedback, autonomy
Introduction. One of the biggest challenges that higher education encounters today is to
make graduates correspond to the requirements of the workforce market. Compared to graduates
from many European universities, ours don’t lack knowledge. They lack the skills of how to
implement and adjust it to diverse, sometimes unpredictable, real-life situations. This forces
universities to reevaluate their educational programs and graduate skill sets.
It’s become clear that more time should be given to studying foreign languages, English in
particular. Moreover, knowledge of both General English and English for Specific Purposes is
essential. Many companies need specialists who are not only able to operate complex terminology
and read special authentic literature, but also to discuss general topics or have e-correspondence
with clients. Businesses also need specialists with well-developed skills like creativity, problem
solving, self-management, self-assessment and critical thinking, team work and collaboration etc.
After obtaining these competencies at the university, students are likely to have better career
offers and promotion in the fields they have chosen. This can become a good motivational force that
can drive them to achieving their educational goals.
Conclusions. To sum up, we can state that fundamental principles and methods of formative
and summative assessments can be used to foster language learning. They can also become a
motivating factor for teachers striving for effectiveness. Though ESP classes create the best
environment for mastering assessment skills, too much assessment is unnecessary in the ESP
course. This may have a counterproductive effect, killing the students’ desire to study. Even peeror self-assessment must be supplementary to the teacher’s one, but not become its full substitution.
As nowadays teachers have become more proficient in using the technology, we think the aspect of
integrating it into the training process to assist assessment needs our further investigation and
analysis.
References
1. Bucur, N.-F., Neagu, C. The Limits of ESP Tests. Challenges of the Knowledge Society.
Education and Sociology. 898-901.
2. Dudley-Evans, T. & St. John (1998). Developments in English for Specific Purposes: A
Multi-Disciplinary Approach, Cambridge University Press.
3. Didenko, I., Filatova, O. (2017). Continuous Assessment in ESP Context. European
Journal of Multidisciplinary Studies. Vol.6 (1). 138-141.
4. Erwin, T. (1991). Assessing Student Learning and Development: A Guide to the
Principles, Goals, and Methods of Determining College Outcomes. San Francisco: Jossey-Bass.
5. Hutchinson, T., Waters, A. (1991). English for specific purposes. A learning-centered
approach. Cambridge: Cambridge University Press.
6. McMillan, J. (2000). Fundamental Assessment Principles for Teachers and School
Administrators. Practical Assessment, Research and Evaluation, 7(8). [Online Version]. http://
pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=8.
7. Walvoord, B. (2014). Assessment Clear and Simple. Practical Steps for Institutions,
Departments, and General Education. San Francisco: Jossey-Bass.
Анотація. Оцінювання є невід’ємною частиною навчального процесу. Стаття
присвячена проблемі оцінювання досягнень студентів у вивченні англійської мови за
професійним спрямуванням. Автор аналізує основні принципи та методи формуючого та
підсумкового контролю, вказуючи на те, що вони можуть позитивно вплинути на
підвищення внутрішньої мотивації студентів до навчання. Якщо формуюче допомагає їм
активно вчитися, то підсумкове визначає рівень сформованості компетенцій. Якісний
зворотний зв'язок надає студентам можливість усвідомити й відкоригувати особистий
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прогрес, а також спланувати подальші кроки для самовдосконалення.
Викладачі, у свою чергу, визначаючи потреби студентів, адаптують до них процес
навчання. Вони мають змогу оцінити ефективність курсу, що викладається, і навчальних
методів та стратегій, що використовуються. Залучення студентів до самооцінювання та
взаємного оцінювання сприяє їхньої автономії, вчить бути відповідальними за власні
здобутки, ставити цілі й визначати шляхи їх досягнення.
Головні принципи, на яких має базуватися підхід до оцінювання, включають:
надійність, відповідність цілям, наявність зворотного зв’язку, мотивація тощо. Від
правильної організації оцінювання залежить ефективність управління навчальним процесом.
Ключові слова: формуюче, підсумкове, діагностичне оцінювання, самооцінювання,
взаємооцінювання, мотивація, зворотний зв'язок, автономія
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Анотація. Статтю присвячено культурологічному підходу у підготовці майбутніх
соціальних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі. Автор
зазначає, що культура це необхідний компонент і одна з властивих народу особливостей,
яка забезпечує повноцінне функціонування. Культурологічний підхід орієнтований на
вивчення культури, її матеріальних та духовних цінностей. У статті розглядається
культурологічний підхід, який уможливлює окреслення трьох основних взаємообумовлених
проблемно-смислових аспектів освіти. З позиції розвитку мовленнєвих навичок та
здібностей, культурологічний підхід допомагає об’єктивно сприймати оточуючих людей,
формує вміння орієнтуватися в ситуаціях спілкування, знати і виконувати правила
спілкування, вміння співпрацювати в різних видах діяльності. Автор переконує, що
застосування культурологічного підходу має на меті зосередження уваги на людині, яка є
суб’єктом культури. Соціальний працівник повинен розуміти, що, входячи одночасно в різні
культури, сучасна людина все більше вчиться визнавати реалії культури інших людей,
будувати з ними спільну діяльність. Будучи фахівцем, соціальний працівник повинен,
здійснюючи соціальний захист клієнта, мати професійну компетентність, відстоюючи його
права, і володіти культурою, усвідомлюючи його унікальність і індивідуальність,
належність до культури конкретної країни, національності.
Ключові слова: культура, соціальний працівник, багатонаціональне середовище,
культурологічний підхід, професійна діяльність, професійна підготовка.
Вступ. Культура, і як необхідний компонент, і як одна з властивих народу
особливостей, забезпечує його повноцінне функціонування. Культура в педагогіці
визначається як різноаспектне та водночас багатофункціональне явище. Культурологічний
підхід орієнтований на вивчення культури, її матеріальних та духовних цінностей. Сутність
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такого підходу в освіті зумовлена процесами гуманізації й гуманітаризації та полягає у
вихованні людини, її культури та моральності, спрямованої на збереження й відтворення
світових культурних цінностей [4].
Цілеспрямоване використання культурологічного підходу при дослідженні та впливі на
діяльність особистості в сучасному суспільстві визначено повнотою зв’язків та відносин
людини з іншими культурами, а також з підсистемами власної культури, зіставляючи її з
іншими соціальними явищами.
Через значення латинських слів «cultura, homo cultures (людина культурна)», тобто,
освічена вбачається педагогічний аспект. У такому сенсі поняття «культура» та «освіта»
вживав Гегель, він вважав, що тільки оволодівши культурою людина може займатися
освітою; самоосвіта можлива на основі зразків, які створює культура [3].
Висновки. Для ефективного функціонування в багатонаціональному середовищі
звернемо увагу на умови формування людини, здатної до активної життєдіяльності в
полікультурному просторі, що володіє розвиненим почуттям розуміння і повагою до інших
культур, вмінням жити в мирі та злагоді з людьми різних національностей та віросповідань
[5]. Запровадження культурологічного підходу є необхідною умовою для розвитку емоційної
сфери студентів, утримання інтересу до навчання та засобом формування навичок адекватної
комунікативної поведінки.
Отже, культурологічний підхід у дослідженнях проблем педагогічної освіти включає в
себе сукупність теоретичних та методологічних положень та організаційних заходів, які
спрямовані на забезпечення умов для оволодіння майбутнім соціальним працівником знань
про особливості культури представників інших національностей.
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Abstract. The article is devoted to the cultural approach in the future social workers’ training
for professional activities in a multinational society. The author notes that culture is a necessary
component and one of the peculiar features of the people, which ensures the full functioning of all
life aspects. Cultural approach focuses on the study of culture, its material and spiritual values. The
article deals with the cultural approach, which makes it possible to outline the three main
interdependent semantic aspects of education. From the standpoint of the development of speaking
skills and abilities, the cultural approach helps to perceive objective people of different
nationalities, forms the ability to navigate in situations of communication, helps to know and
comply the rules of communication and the ability to cooperate in various ways. The author
convinces that the use of cultural approach aims to focus on the person who is the subject of
culture. A social worker should understand that, entering simultaneously into different cultures, the
modern person learns more and more to recognize the realities of the culture of other people and to
build a joint activity with them. As a specialist, a social worker should protect his client; have
professional competence; defend his rights; realize client’s uniqueness and individuality; and take
into account his belonging to the culture of a particular country, nationality.
Key words: culture, social worker, multinational society, cultural approach, professional
activity, training.
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DEVELOPING SOFT SKILLS IN UNIVERSITY STUDENTS
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ
Ostafiychuk O.D./ Остафійчук О.Д.
English teacher / викладач англійської мови
Petro Mohyla Black Sea National University, 68 Desantntkiv,54000
Abstract. In this paper we discuss soft skills as a must in the 21st century. People have to be
more flexible, adaptable, lean fast and be motivated. The 21st century is very demanding.
Educators’ task is to teach students how to adapt to conditions of modern life and workplace. While
studying students acquire certain soft skills which are necessary to perform effectively academic
goals. Then, later in professional life, they will need to learn some more soft skills which will be
beneficial for their future careers. There are soft skills that may be equally indispensable both in
studies and workplace. Communicating with others, sharing and creating synergy circle empower
and cause changes that may lead to unexpected results, e.g. forming a new human with new
insights. We become life-long learners and performers of our own ideas which we are responsible
for.
Key words: soft skills, leadership, collaboration, learner, communication, critical thinking,
academic environment, workplace.
Introduction.
In modern society great value is given to human’s life both personal and professional. It is
essential to be a human with a lot of skills both hard and soft ones. Being a part of the society a
person feels certain commitment to his family, work and social life. Every day we need to see, read,
watch, accept, comprehend, analyze, synthesize and evaluate information coming from all over the
world and various fields of human activity.
Communication is a must. It makes people learn and develop. New challenges we face every
day make us learn new skills to be able to live in the world and be successful. New skills we need
every day are named differently depending on the sphere they may be applied. They transform a
person and make one better in some sphere. They may be named 21st century skills or life skills.
The main idea is that they may be practical. New skills form a new human with a sense of
responsibility for his/her own life and for his/her ideas, actions, thrives and thoughts. Nowadays,
when the world is constantly changing and working conditions are becoming more demanding,
striving for self development has even become a trend. Any human possesses both hard and soft
skills. Some of them are more developed, while others are just at their initial stage. Students need to
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acquire as many skills as possible to become valuable experts in professional life. They should be
taught various kinds of skills that will help them meet their needs, ambitions, as well as the
employers’ requirements. They perceive information faster and understand that possessing only
hard skills is not enough.
Summary and Conclusions.
Students will need both in academic and professional environment such skills as:
Learning ability. It is about your ability to use bits of information and make decisions, to learn
fast and effectively.
Leadership. It is considered not only in terms of traditional leader, e.g. a president of a
department or chess club. You may become a leader but it is much more important to use your
leadership skills when the situation requires. It means you are a member of a team and you can lead.
If not, step aside and be ready to let others lead.
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Анотація. У цій статті розглядаються нагальні питання актуалізації соціальних
навичок у навчанні. ХХІ століття вимагає від сучасної молоді гнучкого використання своїх
здібностей, швидкої адаптації до мінливих умов навчання та робочих процесів. Студенти є
майбутніми професіоналами, експертами в певних сферах людської діяльності. Під час
навчального процесу студенти опановують та розвивають свої соціальні навички, необхідні
перш за все для ефективного навчання. Розвиток соціальних навичок сприяє підготовці
студентів до активного розвитку на робочому місці, де мотивація вдвічі більше. Активна
позиція і розвиток своїх гнучких навичок дає змогу бути успішними у професійній діяльності.
Спілкування з іншими є наразі основним елементом для плідної взаємодії і отримання
позитивних результатів. Таким чином навчання і розвиток соціальних навичок впливає на
формування особистості, яка готова для співпраці з іншими, колаборації, творчого процесу,
креативного і критичного мислення і відповідального ставлення до процесів, що
супроводжують навчальний і робочий процеси. Цінність для роботодавців складають ті
студенти, які готові, незважаючи на брак контекстних знань, бути допитливими і
цікавитися процесами для досягнення більшого і пошук нових, більш ефективних рішень.
Навички, які студент потребує для навчання і роботи: вміння навчатися і
розвиватися, як особисто, так і професійно, навички лідерства і відчуття відповідальності.
Ключові слова: соціальні навички, колаборація, студент, комунікація, критичне
мислення, робоче місце, навчальне середовище.
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MOTIVATION TO STUDYING AS THE ONE OF THE FACTORS OF THE INFLUENCE
ON FORMING THE ABILITY TO CREATIVE AND INNOVATIVE ACTIVITY OF
FUTURE PHYSICAL TRAINING TEACHERS
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ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Lysenko L.L. / Лисенко Л.Л.
c.р.s., as.prof. / к.п.н., доц.
ORCID: 0000-0002-3629-3840
National University "Chernihiv Collehium" named after T.G. Shevchenko,
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Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка,
Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка 53, 14013
Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню сприятливих умов формування
здатності до креативно-інноваційної діяльності майбутніх учителів фізичної культури
відповідно виявленого рівня прояву мотивів навчально-пізнавальної діяльності. Висвітлено
результати досліджень, щодо рівня прояву мотивів, якими керуються майбутні вчителя
фізичної культури в освітньому процесі й отримано узагальнений профіль їх навчальнопізнавальної діяльності. На основі аналізу результатів дослідження детально
охарактеризовано профіль рівня прояву таких груп мотивів навчально-пізнавальної
діяльності, як перспективні, світоглядні, пізнавальні, мотиви вимушеності та
відповідальності. Окреслено проблеми та перспективи організації освітньої діяльності
студентів відповідно виявленої у них мотиваційної сфери та обґрунтовано деякі педагогічні
умови, які сприяють ефективності формування здатності до креативно-інноваційної
діяльності майбутніх учителів фізичної культури.
Ключові слова: креативно-інноваційна діяльність, мотивація навчально-пізнавальної
діяльності, мотиви, майбутні учителя фізичної культури.
Вступ. Сучасне суспільство висуває випускнику закладів вищої освіти високі вимоги,
серед яких важливе місце займають професіоналізм, соціальна активність і творчий підхід до
виконання професійних завдань. Очевидно, що важливу роль у формуванні такої особистості
відіграє позитивна мотивація студентів до навчання.
В попередніх наших дослідженнях [1] висвітлено результати, щодо рівня
сформованості у майбутніх учителів фізичної культури ціннісно-мотиваційного компоненту
здатності до креативно-інноваційної діяльності (КІД) за такими показниками, як інтерес до
професії, мотиваційно-творча спрямованість, особистісна пізнавальна активність. Однією з
особливостей творчої спрямованості особистості є її опора на пізнання. Пізнавальні потреби
та інтереси виступають змістовними сторонами творчої спрямованості. Більш того, висока
пізнавальна активність є важливою умовою формування, як здатності до КІД майбутніх
учителів фізичної культури, так і взагалі їх професійного становлення.
Висновки. Відповідно виявленого у майбутніх учителів фізичної культури рівня
прояву мотивів навчально-пізнавальної діяльності (перспективних, світоглядних,
пізнавальних, мотивів вимушеності й відповідальності) визначено та обґрунтовано
сприятливі умови формування у них здатності до креативно-інноваційної діяльності:
- забезпечення взаємозв’язку між пізнавальною, дослідницькою, практичною
діяльностями;
- створення освітнього середовища, яке має ґрунтуватися на концепції аксіології
(моральне виховання), акмеології (самоучіння та самозростання), управління (викладач веде і
спрямовує, допомагає і контролює), адаптивного навчання в різних умовах діяльності тощо;
- формування науково-світоглядного бачення професійної діяльності вчителя фізичної
культури, яке зумовлює систематизацію та інтеграцію професійних компетенцій, дозволяє
створювати методологічну та креативно-інноваційну базу фахівця, розробляти дієві
програми педагогічних управляючих впливів та ефективно їх реалізовувати для досягнення
певної мети.
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діяльності майбутніх учителів фізичної культури: сутність, проблеми та шляхи формування
// Modern scientific researches No3 Vol.2 March 2018 P. 31-38.
2. Лисенко Л. Л. Удосконалення дидактичного забезпечення підготовки майбутніх
учителів фізичної культури в аспекті розвитку здатності до креативно-інноваційної
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Annotation. The article is dedicated the grounding favorable conditions of forming the
creative and innovative activity of future physical training teachers accordingly to their identified
demonstration level of motives to studying and cognitive work. The article highlights the results of
the research of the demonstration level of motives that controls future physical training teachers in
education process. On the base of the analyze of investigation results was made the detailed
characterization of the profile of the level of demonstration such groups of motives to studying and
cognitive work as perspective, world view, cognitive, the motives of induction and responsibility.
The article highlights the problems and perspectives of organization of education activity of
students accordingly to their detected motivation sphere and based some pedagogical conditions,
which contribute the efficiency of forming the ability to creative and innovative activity of future
physical training teachers.
Key words: creative and innovative activity, motivation to studying and cognitive work,
motives, future teachers of physical training.
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УДК 005.2
THE PROBLEM OF EDUCATION OF MIGRANT CHILDREN IN PRIMARY
SCHOOL
ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Smirnova R./ Смирнова Р.В.
Аннотация: В данной статье описаны проблемы, стоящие перед учителями
начальных классов. Выявлено отсутствие знаний у детей мигрантов по основным
предметам. Обоснована необходимость применения дополнительного обучения. Описаны
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специальные методические приемы при обучении детей мигрантов, невладеющих русским
языком. Даны рекомендации учителям начальных классов, сталкивающихся с подобными
проблемами в обучении детей мигрантов.
Ключевые слова: обучение детей мигрантов, трудности изучения математики,
трудности изучения русского языка, освоение общей образовательной программы детьми
мигрантов, методические приемы обучения детей мигрантов.
Ежегодно увеличивается число детей мигрантов, зачисленных в школы Москвы и
Подмосковья. Подавляющая их часть не владеет русским языком или имеет очень низкий
уровень его освоения. Их родители, приезжающие из стран дальнего и ближнего зарубежья
для работы, часто также знают русский язык достаточно плохо. И, если ранее, в «советское
время» во многих республиках бывшего Советского союза, изучением русского языка
занимались основательно, то сейчас многие мигранты имеют очень низкий уровень владения
русским языком, зачастую только разговорным. Подобная проблема встречается среди детей,
приезжающих из различных стран: Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Армении, в
том числе и регионов России.
Подводя итого, можно отметить необходимость использования поэтапного
планирования обучения детей мигрантов русскому языку в каждом учебном заведении. Их
активное включение в учебный процесс и обеспечение необходимыми возрасту знаниями
способствует их успешной социально-психологической и культурно-языковой адаптации в
современное российское общество.
Литература:
1. Амирова С.М. Возможности использования интерактивных методов обучения детеймигрантов // В сборнике: Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных дисциплин
и методик их преподавания Материалы очно-заочного семинара. Министерство образования
и науки Российской Федерации; Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа — Югры; Нижневартовский государственный
университет. 2015. С. 197-199.
2. Краева А.А. Лексическая работа при обучении русскому языку детей-мигрантов в
условиях поликультурного образования // Филологическое образование в период детства.
2015. Т. 22. С. 110-115.
3. Кудрявцева Т.А. Интеграция детей мигрантов в новую социокультурную среду в
процессе обучения русского языка // Русский язык в национальной школе. 2012. №3. С. 8-12.
4. Проблемы обучения детей мигрантов // Начальная школа. 2007. №12. С. 52-53.
5. Хухлаев О.Е., Фомичева А.Е. Обучение в сотрудничестве как технология интеграции
детей-мигрантов в образовательной среде // В сборнике: Социально-психологическая
адаптация мигрантов в современном мире материалы III Международной научнопрактической конференции. Пензенский государственный университет; Педагогический
институт им. В. Г. Белинского. 2016. С. 253-258.
Abstract: this article describes the problems faced by primary school teachers. Lack of
knowledge on basic subjects is revealed. The necessity of application of additional training is
proved. Special methodological techniques for teaching children of migrants who do not speak
Russian are described. Recommendations are given to primary school teachers facing similar
problems in teaching migrant children.
Key words: teaching of migrant children, difficulties in learning mathematics, difficulties in
learning the Russian language, the development of a General educational program for migrant
children, methodological techniques of teaching migrant children.
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ЦИТ: be4-035
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF FAMILIES WITH ADOLESCENTS INCLUDED TO
SUICIDAL BEHAVIOR
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ПОДРОСТКАМИ,
СКЛОННЫМИ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Serdyukova E.F. / Сердюкова Е.Ф.
Chechen State University
Чеченский государственный университет
Shapovalova M.L. / Шаповалова М.Л.
Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Kalinin ave., 9
Пятигорский государственный университет, г.Пятигорск, пр.Калинина, 9
Аннотация: В статье изложена схема проведения исследования, дано описание
используемых методик, представлена программа психологического сопровождения
подростков из семей с авторитарным стилем семейного воспитания и склонных к суициду,
изложены результаты проведенного исследования.
Ключевые слова: суицидальное поведение, подростковый возраст, детскородительские отношения.
В ходе проведения данного исследования нами были использованы такие методы как:
наблюдение, тестирование, анализ, систематизация и обобщение. Данное исследование
проходило в Лицее № 6 г. Ессентуки в период с 13 октября 2017 года по 4 января 2018. В
рамках проведенного исследования изучались взаимосвязь между стилем детскородительских отношений и психологическими особенностями подростков с разным уровнем
суицидального риска. В нём приняли участие 46 учеников старших классов в возрасте от 14
лет до 16 лет – всего 23 девушки и 23 юноши.
Исследование включало 3 этапа:
Выделение экспериментальной и контрольной группы на основе методики
«Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР) И.М.Марковской.
Одними из основных видов суицидальной мотивации для них являются потеря смысла
жизни, самонаказание, уход от проблем. Для подростков из семей с авторитарным стилем и с
высоким уровнем суицидального риска характерно отсутствие навыков целеполагания,
неуверенность в будущем и неудовлетворенность жизнью в настоящем, а также
недостаточная вера в свои силы, но при этом они убеждены, что человек может
контролировать свою жизнь.
Литература:
1. Ведрин Ж., Вебер Д. Можно ли оценить риск суицида? // Социальная и клиническая
психиатрия. 2004. № 3. - стр. 69—72.
2. Дарк О. Право на смерть: феноменология суицида // Независимая газета. 2003. - № 25
от 3 сентября.с.16.
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4. Прохорова О.Г. Мы и наши дети: как построить отношения в семье. – СПб: КАРО,
2007, – 160 с.
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Семья на рубеже веков. Материалы Международной научно-практической
конференции (Пермь 5–6 дек. 2000 г.) / Перм. ун-т. – Пермь, 2000
6. Суицидология: Прошлое и настоящее: Сб. статей / Сост. А.Н. Моховиков. – М., 2001
Abstract: The article describes the scheme of the study, describes the methods used, presents
a program of psychological support for adolescents from families with an authoritarian style of
family education and those prone to suicide, and presents the results of the study.
Key words: suicidal behavior, adolescence, child-parent relations.
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ЦИТ: be4-053
УДК 656.121
MANAGEMENT OF PERSONNEL OF ISOLATED PROFESSIONAL GROUPS:
SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERASTICS
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ІЗОЛЬОВАНИХ КОЛЕКТИВІВ
Goncharuk I.P./ Гончарук І.П.
Odessa National Maritime University, Odessa, Mechnikova 34, 65029
Одесский национальный морской университет, Одесса, ул.Мечникова 34, 65029
Анотація. У роботі розглянуті проблеми управління персоналом колективів, які
тривалий час перебувають в умовах ізоляції. Описується вплив професійного стресу на
психологічний і фізичний стан персоналу. Запропоновано ряд практичних рекомендацій щодо
коригування негативних психологічних станів персоналу.
Ключеві слова: управління персоналом, ізоляція, монотонія, фрустрація, професійний
стрес.
Вступ.
Управління персоналом на підприємствах водного транспорту має свої чітко виражені
особливості, найбільш яскраво проявляються в управлінні плавскладу.
Проблема управління персоналом щодо плавскладу насамперед пов'язана з особливими
умовами його діяльності: роботою в ізольованих колективах, в замкнутому просторі,
одноманітністю виконуваної діяльності і способу життя.
Особливі умови діяльності пред'являють підвищені вимоги до працівників, є причиною
помилок і зривів в роботі, несприятливо впливають на працездатність і стан здоров'я, ведуть
до міжособистісних конфліктів. Тому керівнику подібного колективу набагато складніше
виконувати свої функції, ніж в звичайних умовах. Від нього вимагають додаткові знання і
вміння, що виходять за рамки його професійних навичок і лежать в області психології,
соціології, медицини.
Висновок та висновки.
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Тому на судні необхідно сформувати колекцію аудіо- (крім музики слід мати і записи
заспокійливих звуків) і відеозаписів (не тільки художні фільми, а й записи спортивних
змагань, пізнавальних передач і т.д.). Бажано наявність хоча б міні-бібліотеки.
У зв'язку з цими факторами на судні необхідно заохочувати прагнення працівників до
підвищення кваліфікації, отримання додаткових знань, організовувати дозвілля суднової
команди.
Література:
1. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в условиях
стресса. // СПб. –: Издательский дом «Сентябрь», 2001. – 260 с.
2. Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. Психология деятельности в экстремальных
ситуациях. // Харьков: «Гуманитарный центр», 2007. – 276 с.
3. Сопов В.Ф. Психические состояния в напряженной деятельности // М.:
Академический проект, 2005. – 128 с.
Abstract. Problems of managing personnel a long time in the state of isolation are analyzed.
Influence of stress caused by specifics of professional activity on psychological and physical states
of employees is investigated. A variety of practical recommendation concerning negative
psychological states of employees is presented.
Key words: management of the personnel, isolation, frustration, professional stress.
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УДК 159.964.32
DETERMINATION OF PROFESSIONAL DEFORMATIONS AND DESTRUCTIONS
ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ТА ДЕСТРУКЦІЙ
Astremska I.V. / Астремська І.В.
Taras Shevchenko National University of Kyiv
64/13, Volodymyrska Street, City of Kyiv, Ukraine, 01601
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
Україна, місто Київ, 01601, ул. Володимирська, 64/13
Анотація. У статті вивчаються наукові погляди різних вчених на проблему
професійних деструкцій та професійних деформацій фахівців. Дослідження питання
спрямовано на більш конкретне визначення цих феноменів та відокремлення меж їх проявів.
Визначається онтогенез професійних деструкцій. Виокремлено коло професій, найбільш
схильних до професійних деструкцій та деформацій. Також визначено шляхи подальших
досліджень у зазначеному напрямі.
Ключові слова: професіоналізм, професійний розвиток, професійна адаптація,
професійна деформація, професійна деструкція, професії системи «людина-людина»,
професії допомоги.
Вступ. Збільшення психоемоційного навантаження потребує додаткових зусиль
психіки працівників для адаптації до умов, що змінюються. Внаслідок нестатку резервів
психіки у працівників можуть розвиватися професійні деформації або професійні деструкції.
Тому вивчення онтогенезу особистості у професійній діяльності та виявлення факторів, що
спричиняють розвиток її негативних наслідків (деструкції, деформації тощо) є актуальним
завданням для психології.
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Останнім часом актуальність вивчення деструктивних змін особистості працівника та
розвиток професійних деформацій набула сили. Вчені доходять висновку, що дослідження
цих явищ носить комплексний характер та стоїть на перехресті різних наук: медицини,
юриспруденції, філософії, психології тощо.
Висновки. Дослідження феномену професійної деструкції на наш погляд відносно нове
та просторе поняття у сфері інженерної психології, яке потребує детального вивчення та
систематизації. Досить невизначеним на наш погляд залишаються питання проявів та
тенденцій розвитку професійних деструкцій.
Це підкреслює специфічність та суб’єктивність наукового сприйняття зазначеного
феномену, пояснює складність його дослідження та необхідність подальшого вивчення.
Подальшими дослідженням цього феномену можуть бути виявлення типу професійних
деструкцій в конкретних професіях та їх подальша класифікація та типологізація.
Література.
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«Психологическое обеспечение социального развития человека». Под ред. А.А. Крылова,
вып. 13, Л.,- 1989. - с.69-74.
3. Дружилов С.А. Профессиональные деформации и деструкции как индикаторы
душевного неблагополучия человека/ С. А. Дружилов// Современные наукоемкие
технологии. – 2010. – № 2 – С. 84-87.
4. Зеер, Э. Ф. Кризисы профессионального становления личности / Э. Ф. Зеер, Э. Э.
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5. Зеер, Э. Ф. Психология профессиональных деструкций: Учебное пособие для
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6. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М.:
Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с.
7. Мацегора Я.В. Проблема професійних деструкцій та деформацій працівників
правоохоронних органів/ Я.В. Мацегора//Вісник Національного університету оборони
України.–№2 (33).–2013.–С.247-252.
Abstract. The article deals with the scientific views of various scientists on the problem of
professional destructions and professional deformations of specialists. The research is aimed at a
more specific definition of these phenomena and the separation of the limits of their display. The
professions most prone to professional destructions and deformations are distinguished. Also, ways
of further research in this direction are determined.
Key words: professionalism, professional development, professional adaptation, professional
deformation, professional destruction, professions of the "person-person" system, professions of
assistance.
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GENDER PREFERENCES OF PROFESSIONAL CHOICE SPECIALITY OF 9TH FROM
STUDENTS OF SECONDARY SCHOOL
ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА УЧАЩИХСЯ
9-Х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения профессиональных
предпочтений учащихся общеобразовательной школы. Выбор профессии определяется
действием многих факторов. Юноши и девушки проявляют интерес к разным областям
знаний. Половые различия учащихся оказывают существенное влияние на профессиональное
самоопределение.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, способности, половые различия,
профессиональный план.
Выбор профессии – одно из самых ответственных решений, которые принимает
человек в жизни. Мечты о выборе той или иной профессии имеются и у младших
школьников, однако в этих мечтах больше романтизма, чем реальной оценки своих
возможностей и ситуации. Начиная с 9-го класса вопрос о профессиональном
самоопределении, встает со всей конкретностью и серьезностью. Девятиклассникам
предстоит решить – продолжить обучение в школе или поступить в среднее
профессиональное учебное заведение.
Таким образом, мы увидели, что у 9-классников существуют половые различия в
предпочитаемых ими сферах дальнейшей трудовой деятельности и то, что на
профессиональное самоопределение школьников влияют факторы дальнейшей перспективы.
На наш взгляд, чем более определены планы на дальнейшую жизнь, тем выше уровень
сформированности профессионального плана школьника и, следовательно, степень
уверенности в правильности профессионального выбора.
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Abstract The article presents the results of study of the professional preferences of secondary
school students. The choice of a profession is determined by the impact of many factors. Boys and
girls show interest in different fields of knowledge. Gender differences of students have a significant
influence on professional self-determination.
Key words: professional self-determination, abilities, gender differences, professional plan
References:
1. Psychology for the senior pupils: benefit for the teacher in 2 h. / L.P. Ponomarenko, R.V.
Сборник тезисов

72

www.scientificuniverse.by

Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2018

Belousova. - M., 2001. -192р
2. Practice on differential psycho-diagnostics of professional fitness. / Ed. V.A. Bodrova. –
M., 2003. -768p.
3. Zeer E. F. Psychology of professional self-determination in the early youth: Studies. benefit
/ E. F Zeer, O. A. Rudey. - M., 2008. - 256р.
Статья отправлена: 14.05.2018г.
© Мазур Е.Н.
ЦИТ: be4-039
УДК 378.016:81’243]:621.395.721.5
USE OF MOBILE APPS FOR LANGUAGE TEACHING OF STUDENTS OF NONPHILOLOGICAL SPECIALITIES
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
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Анотація: Стаття присвячена питанню підготовки майбутніх фахівців різних
спеціальностей за допомогою засобів мобільного навчання. У статті розглядаються
чотири ключові питання: аналіз e-learning та m-learning, використання мобільних додатків
у навчанні іноземних мов, дається їх коротка характеристика та класифікація, а також
вивчаються можливості впровадження мобільних додатків на заняттях. В статті
показано потенціал мобільних додатків в процесі навчання іноземним мовам, описані певні
перешкоди впровадження мобільних технологій у навчальний процес.
Ключові слова : мобільні додатки, e-learning, m-learning, дистанційна освіта.
Вступ.
На сьогодні студенти прагнуть мобільності, безперешкодного доступу до джерел
інформації, а система освіти перебуває в стані перетворень і модернізації та демонструє
відкритість до різноманітних інновацій. Вона орієнтується на попит і пропонує нові,
привабливі, актуальні та спрямовані в майбутнє освітні пропозиції, що є зручними і
доступними. Одним із сучасних підходів до освоєння нових мов не відволікаючись від
основного заняття (роботи чи навчання) є використання засобів електронного навчання.
Навчання незалежно від місця знаходження зменшує обмеження із здобуття освіти та надає
можливість учасникам освітнього процесу мати постійний доступ до освітніх ресурсів. Все
більше викладачів займаються впровадженням елементів електронного навчання у роботі зі
студентами різних спеціальностей. Саме тому актуальним питанням є підготовка студентів
нефілологічних спеціальностей до практичної іншомовної діяльності.
Висновки. Відповідно до нашого аналізу засоби m-learning активно впроваджують в
навчальний процес викладачі ВНЗ, оскільки вони дозволяють:
1) розвивати комунікативні навички;
2) вивчати іноземні мови мобільно;
3) підбирати різнотипні завдання для студентів за кейсами та отримувати зацікавлену в
завданнях аудиторію;
4) отримати вільний доступ до засобів навчання без обмеження в часі.
Зауважимо, що в українських вищих навчальних закладах m-learning досі залишається
фрагментарним, що актуалізує прагнення створити в Україні ефективну систему
електронного навчання, здатну забезпечити вдосконалення навчального процесу та
європейську якість вищої освіти.
Таким чином, застосування мобільних додатків у процесі навчання іноземних мов
допомагає посилювати зацікавлення студентів, які опановують іноземні мови;
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використовувати диференційований підхід до навчання; інтенсифікувати навчальний процес.
Використання мобільних пристрої розв’язує проблему індивідуалізації навчання.
Мобільний пристрій та додатки для вивчення мов допомагають багаторазово повторювати
матеріал у зручному для студента темпі і контролювати міру його засвоєння.
Мобільні додатки дійсно не замінюють традиційні методи навчання, проте створюють
нове середовище й можливості для нього; засоби мобільного навчання стали важливим
освітнім інструментом, що допомагає у навчанні іноземної мови. Мобільне навчання сприяє
самостійному опрацюванню матеріалу, розвитку комунікативних і творчих здібностей та
підготовці до життя в умовах сучасного інформаційного суспільства.
Перспективи
подальших досліджень полягають у з’ясуванні можливостей використання m-learning у ВНЗ
та створення інформаційного ресурсного центру електронного навчання у ВНЗ.
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Abstract. The article is devoted to the issue of teaching of the future specialists in different
fields on the principles of e-learning and m-learning. It is considered the opportunities to use
mobile applications by teaching foreign languages, their short characteristics and classification are
given as well as it is explored the opportunities to implement mobile applications as a consisting
part of the lessons. The pedagogical potential of mobile technology teaching of the foreign
languages is shown. Four key areas are addressed in this paper: 1. An analysis of E-learning and
M-learning. 2. Description Modern mobile applications and their features 3. Value and Benefits of
Mobile Learning and mobile applications based on the survey4. Challenges and Barriers of Mobile
Learning and using mobile applications in the educational process. Study showed that students of
the Black Sea State University and their tuitors use a wide range of mobile applications with
educational purpose to improve communicational skills and to increase vocabulary knowledge as
well as to learn grammar rules. Use of m-learning technology means in the educational process
showed that means of m-learning improves students’ skills in learning, growth level of knowledge,
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increases the competiveness of graduates in the labor market and flexibility for students studiing at
a distance. In this way, the mobile technologies contribute to a teaching/learning process more
motivating and personalized. The students' motivation increases when this technology is used,
leading to greater participation, and, consequently, better and faster acquisition of skills. Also,
using mobile applications can decrease in training costs and extend our opportunities in learning
and teaching. It was noticed that we have just partly implemented mobile learning such as there are
some obstacles on the way of its full implementation. Some future prospects of further investigation
were described.
Keywords: e-learning, m-learning, distance education, mobile applications.
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Аннотация. В статье проанализированы параметры кардио-респираторной системы
спортсменов с различной долей нагрузок на выносливость в тренировочном процессе.
Показано, что атлеты, тренирующие выносливость, имеют более высокий уровень
функционального состояния и потенциал кардио-респираторной системы для выполнения
физических нагрузок по сравнению со спортсменами, развивающими главным образом
скорость.
Ключевые слова: кардио-респираторная система, эргометрические критерии,
работоспособность, выносливость.
Вступление. Объективная оценка вегетативных систем организма и аппарата
кровообращения является одной из важных задач спортивной медицины. Для оценки
функциональных возможностей систем организма особое значение имеют данные о
динамике физиологических показателей в условиях выполнения физических нагрузок. При
всей условности понятия «общая физическая работоспособность» и ее определения с
помощью нагрузок субмаксимальной мощности проведение испытания спортсменов по
пробе PWC170 остается во врачебно-спортивной практике наиболее употребимым. По этой
причине целью исследования явилось изучение функционального состояния спортсменов
различных специализаций при помощи теста PWC170.
Заключение и выводы. Получено, что независимо от вклада нагрузок на
выносливость в общий объем тренировочных нагрузок у спортсменов имеются более
высокая аэробная производительность, физическая работоспособность и резервы миокарда
по сравнению с нетренированными людьми. Оптимизация сердечной деятельности атлетов
формируется за счет более редкого ритма, меньшего потребления кислорода миокардом в
условиях физиологического покоя и во время физической нагрузки. Спортсмены,
тренирующие выносливость, имеют более высокий уровень функционального состояния и
потенциал кардио-респираторной системы для выполнения высоких физических нагрузок по
сравнению с атлетами, развивающими скорость.
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Abstract. The article analyzes the characteristics of the cardio-respiratory system of the
athletes with different amount of endurance exercises included in their training process. It is shown
that the athletes engaged in endurance-building process have a higher level of functional state and
cardio-respiratory system resource to perform physical exercises compared to those who focus on
speed-building practices.
Key words: сardio-respiratory system, ergometric criteria, working capacity, endurance.
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ESTIMATION OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION PROPERTIES AS AN
IMPORTANT ELEMENT OF THE MARKETING COMPLEX
ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК
ВАЖЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ
Dudar V.T. / Дудар В.Т.
кандидат экономических наук / Candidate of Economic Sciences
Ternopil National Economic University
Тернопільський національний економічний університет
Анотація. Розкрито сутність властивостей органічної агропродовольчої продукції, її
постійні і змінні показники. Встановлено, що властивості органічного продукту – це один із
інструментів конкурентної боротьби, який використовується для диференціації товарів
підприємств відносно продукції конкурентів.
Проаналізовано, з точки зору маркетингу, органічний продукт у трьох вимірах:
продукт за задумом; продукт в реальному виконанні; продукт з підсиленням.
Систематизовано внутрішні і зовнішні чинники формування органічної агропродовольчої
продукції, які впливають на цільовий ринок.
Доведено, що в процесі органічного агровиробництва найважливішими чинниками, які
впливають на властивості продукту є середовище сільськогосподарського виробництва,
якість ґрунтів, умови утримання тварин, підбір видів і сортів сільськогосподарських
культур, рівень організації органічного агровиробництва, знання і вміння агровиробника.
Ключові слова: органічна продукція, органічний продукт, властивості продукції,
якість, безпечність продукції, споживач.
Постановка проблеми. На сучасному етапі глобалізації ринкової економіки одним з
найактуальніших аспектів інноваційної діяльності підприємницьких структур в аграрному
секторі економіки України є виробництво екологічно чистої сільськогосподарської
продукції. Це зумовлено тим, що в світі спостерігається стабільне зростання попиту на
продукцію органічного походження. Проте, в Україні у процесі формування ринкових
відносин в останнє десятиріччя домінуючу позицію зайняв принцип одержання
максимального прибутку і вирішення економічної проблеми попиту та пропозиції.
Ігнорування екологічного фактора спричинило погіршення екосистем, зниження родючості
ґрунтів, зниження якісних властивостей агропродовольчої продукції, що веде до виникнення
ризиків у забезпеченні здорового способу харчування людей.
Висновки. Динамічне зростання попиту в багатьох країнах світу на натуральну
продукцію органічного агровиробництва, яке в порівнянні з традиційним має низку
економічних, екологічних і соціальних переваг із-за високих якісних властивостей органічної
продукції, слугує основою повноцінного харчування людей і виключає будь-які ризики для
їх здоров’я, зберігає довкілля.
З точки зору маркетингу органічний агропродовольчий продукт, якому характерні
певні властивості розглядається на трьох рівнях, а саме: органічний продукт за задумом;
органічний продукт в реальному виконанні; органічний продукт з підсиленням.
Маркетингова діяльність товаровиробників органічного сектора і якість агропродовольчої
продукції дуже взаємопов’язані, адже функція маркетингу є основою у визначенні запитів і
потреб клієнтів цільового ринку, що зумовлюють якісні властивості продукції для
безпечності і здорового харчування людей.
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Україні / О. Шубравська // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 53-61.
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8. Peattie K. Environmental Marketing Management, Pitman Publishing, London 1995.
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Annotation: The essence of properties of organic agro-food products, its constant and
variable indices is revealed. It has been established that the properties of an organic product are
one of the tools of competitive struggle, which is used to differentiate the goods of enterprises
relative to competitors' products.
From the marketing point of view, the organic product has been analyzed in three
dimensions: product by design; product in real performance; product with amplification. The
internal and external factors of the formation of organic agri-food products that influence the
target market are systematized.
It is proved that in the process of organic agricultural production, the main factors affecting
the product's properties are the agricultural production environment, soil quality, animal housing
conditions, selection of species and varieties of agricultural crops, the level of organization of
organic farming, knowledge and skills of the agricultural producer.
Key words: organic products, organic product, product properties, quality, safety of products,
consumer.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема использования бизнес-инкубаторов как
объектов инновационной структуры поддержки малого и среднего бизнеса. Рассмотрены
возможности создания сети академических бизнес-инкубаторов на основании аналогичного
опыта Польши.
Ключевые слова: бизнес-инкубатор, академический бизнес-инкубатор, инновационная
инфраструктура региона
Вступление. Бизнес-инкубаторы (БИ) играют особую роль в странах с высокой
концентрацией
высокотехнологичной производственной базы
и мощного научноисследовательского, научно-образовательного потенциалов. В Украине к этой группе
регионов относятся Львовская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Так, в Киеве и
Киевской области действуют 12 бизнес-инкубаторов, в Одесской области - 9; 18 из 27
регионов страны имеют по 1 - 2 бизнес-инкубатора. Из 255 существующих инновационных
фондов 175 работают в Киеве.
Проблемам развития инновационной инфраструктуры Украины посвятили труды
выдающиеся украинские ученые, среди которых В.М.Геец (обосновал необходимость
повышения инвестиционной составляющей за счет кратного увеличения финансирования
инфраструктурных проектов) [1], А.И. Амоша (обосновал необходимость создания
государственных, региональных и отраслевых венчурных инвестиционных институтов) [2],
Н.В. Осадчая (рассматривает проблемы создания научных и технологических парков в
Украине)
[3],
Ляшенко
В.И.
(отстаивает
позицию
стимулирования
духа
предпринимательства, в частности среди молодежи, путем трансформации системы
налогообложения) [4] и другие. В частности проблемам создания и функционирования
бизнес-инкубаторов в Украине посвятили работы такие ученые, как Л.М. Васильева, І.О.
Дерид, А.Б. Немченко, Л.О. Рыбина и др. И хотя опубликовано большое количество работ,
все еще не решены проблемы поддержки создания разветвленной сети бизнес-инкубаторов в
научно-производственных регионах страны.
Целью данной статьи является определение роли бизнес-инкубаторов в инфраструктуре
поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.
Заключение и выводы. Активизация усилий в сфере академического
предпринимательства положительно повлияет на развитие региона. Это неизбежно приведет
к увеличению количества рабочих мест и занятости населения, развитию региональной
инфраструктуры, повышению уровня жизни населения, и увеличению поступлений в
местный бюджет.
Одной из главных предпосылок успешного развития предприятий малого и среднего
бизнеса является функционирование разветвленной системы бизнес-инкубаторов в научнопроизводственных регионах Украины. В Украине успешной формой бизнес-инкубаторов
могут стать коммерческие и некоммерческие организации на базе высших учебных
заведений. В Харькове наглядным примером активного развития академического
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предпринимательства последних лет является создание первого академического бизнесинкубатора на базе Харьковского национального университета городского хозяйства
им.Бекетова.
Считаем, что по примеру Польши, для Украины целесообразно распространение
академических бизнес-инкубаторов, как элементов региональной инновационной
инфраструктуры, что приведет к повышению конкурентоспособности ВУЗов, развитию
малого и среднего предпринимательства и процветанию научно-производственного региона
Восточной Украины.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
Zhehus Е. V./Жегус Е.В.
c.е.s., as.prof. / к.э.н., доц.
Kharkоv State University of Food Technology and Trade. Kharkоv, Klochkivska St.333, 61000
Аннотация. В работе обосновывается необходимость перехода на рыночные методы
управления высшим учебным заведением, основанным на маркетинговой концепции.
Отмечается
необходимость
формирования
субъект-ориентированной
системы
маркетинга, в структуру которой включены информационная, обеспечивающая,
инструментальная, управленческая подсистемы, что соответствует необходимым для вуза
маркетинговым функциям. Учитывая разнообразие отношений и видов заинтересованных
сторон в сфере высшего образования, акцентировано, что система маркетинга вуза
должна быть субъект-ориентированной, то есть направленной на выявление и
максимальное удовлетворение потребностей и интересов различных групп стейкхолдеров.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, рынок продуктов высшего образования,
маркетинг в сфере высшего образования, стейкхолдеры, система маркетинга высшего
учебного заведения.
Вступление. В условиях маркетизации высшего образования вузы из образовательных
учреждений превратились в субъекты хозяйствования, осуществляющих деятельность по
производству и распределению определенного набора продуктов и услуг, связанных с
образовательной, научной, инновационной и консалтинговой деятельностью, которые
реализуются с целью получения прибыли и удовлетворения соответствующих интересов и
потребностей потребителей, государства, общества. Это обуславливает необходимость
перехода к рыночным методам хозяйствования и управления вузом, особое место среди
которых занимает маркетинговая концепция. Практическое внедрение маркетингового
подхода к управлению вузом предусматривает реализацию комплекса процедур,
направленных на формирование системы маркетинга.
Заключение и выводы. Приведенные предложения по формированию в вузе субъекториентированной системы маркетинга позволят им организовать планомерную и
целенаправленную маркетинговую деятельность, в процессе которой будут достигаться
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желаемые результаты на рынке продуктов высшего образования за счет удовлетворения
индивидуальных, коллективных, общественных интересов и потребностей.
Литература:
1. Система/
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
2. Котлер, Ф., Армстронг, Г., Вонг, В., Сондерс, Дж. Основы маркетинга/ 5-е
европейское изд.: Пер. с англ. – М.: 000 “И.Д. Вильямс”,. 2013. – 752 с.
Abstract. Introduction. In the conditions of higher education marketization, higher
educational institutions have turned from educational institutions into business entities that carry
out commercial activities in a specific industry market, which necessitates the transition to market
methods of economics and management of the university, a special place among which is the
marketing concept.
Principle text. Based on the contextual analysis of the theoretical aspects of marketing and
taking into account the specifics of relations in the process of production and consumption of
educational products, marketing in the higher education sphere is proposed as a system of marketoriented principles, views and beliefs that are the basis for university management and aimed at the
formation and maintenance of permanent, mutually beneficial socio-economic relations with
stakeholders. Proceeding from this, the necessity of forming a stakeholders-oriented marketing
system of a higher educational institution is justified, which is an organizational and managerial
model for the development, justification, adoption and implementation of marketing solutions in the
market for higher education products aimed at satisfying the needs and interests of all stakeholders.
Taking into consideration the necessity of performing the analytical, production, sales marketing
functions, management and control functions in the structure of the marketing system of the higher
educational university, it is offered to distinguish the information providing, tool, management
subsystem. Particular attention is paid to the tool subsystem, which covers the formation of a
marketing complex. It is proposed for higher educational institutions to modify the classical model
of the marketing complex "7P" into the "5P + S" model, which consists of elements such as
polyelement position (integrating elements of the Product, Рeople and Process), as well as Price,
Рlace, Рromotion, Physical Evidence and SocialMarketing.
Conclusions. These suggestions on the formation of a stakeholders-oriented marketing system
in the higher educational institution will enable them to organize planned and targeted marketing
activities, in the course of which the desired results in the market of higher education products will
be achieved by satisfying individual, collective, public interests and needs.
Key words: higher educational institution, market of higher education products, marketing in
the higher education sphere, stakeholders, marketing system of a higher educational institution
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Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Volodymyrska Street 60, 01601
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Київ, вул. Володимирська 60, 01601
Анотація. Стаття присвячена проблемі консолідації українства у постколоніальну
добу. Обґрунтовано актуальність дослідження процесів консолідації українського
суспільства та українства загалом. Зміни в соціокультурних та пізнавальних ситуаціях
вимагають від українознавства як інтегративної науки розробки нових методів, концепцій
та методологій для адекватного вивчення України та українства в складному, змінюваному
світі. Метою статті є виявлення основних вимірів та факторів консолідації сучасного
українства. На основі інтегративного підходу аналізуються основні чинники сучасних
консолідаційних процесів. У статті розглядається категоріальний статус поняття
«постколоніалізм», визначається його сутність і основні риси. Автор аналізує розроблені в
рамках соціальної філософії підходи до питання оптимізації процесів консолідації. У
статті розглянуто особливості соціальної консолідації, що є основою стабільності
політичної системи, її здатності до збереження суверенітету та територіальної
цілісності держави. Були виявлені основні виміри та чинники консолідації українства у
постколоніальну добу. В сучасних умовах процес консолідації українського суспільства
залежить від здатності політиків і громадян знаходити шляхи вирішення існуючих
суперечностей між ними в різних сферах життя.
Ключові слова: консолідація, постколоніалізм, українство, чинники консолідації,
громадяни України.
Вступ. Актуальність досліджень, присвячених консолідаційній проблематиці,
зумовлюється тим величезним значенням, яке вони мають в житті нових незалежних держав,
що сформувалися у постколоніальний період на пострадянському просторі. Подальший
цивілізаційний розвиток і побудова в Україні громадянського суспільства на принципах
демократії, гуманізму, верховенства права, ринкової економіки, політичного й культурного
плюралізму вимагає загальнонаціональної єдності. Надзвичайно важливою у цьому плані є
проблема консолідації української політичної нації. Проте в сучасних умовах значно
актуалізується проблема консолідації не тільки української політичної нації, але й світового
українства як транскордонної, трансдержавної і трансконтинентальної спільності. Особливо
зростає інтерес до вивчення умов, чинників та механізмів такої консолідації. Ця проблема є
однією з ключових у сучасному українознавстві.
Висновки. У статті було розглянуто особливості консолідації як українського
суспільства, так і світового українства загалом. Були виявлені основні виміри та чинники
консолідації українства у постколоніальну добу. В сучасних умовах процес консолідації
українського суспільства залежить від здатності політиків і громадян знаходити шляхи
вирішення існуючих суперечностей між ними в різних сферах життя. Головними чинниками
консолідації вітчизняного й зарубіжного українства є спільні архетипи й уявлення, ідеї та
ідеали, цілі та цінності, потреби та інтереси, горизонтальний колективізм, відкритість і
доброзичливість, взаємна довіра та взаємодопомога, спільні завдання і спільна діяльність,
спільна пам’ять і спільна ідентичність, патріотизм, спільна мова, національна ідея, діалогічні
взаємини, кооперантна взаємодія, конструктивна мотивація, узгодженість вчинків та дій,
розвинуте громадянське суспільство, авторитетні (неолігархічні) еліти, демократичний стиль
лідерства й керівництва, спільний ворог тощо. Дуже важливим є домінування
кон’юнктивних практик над диз’юнктивними, суспільний консенсус навколо
фундаментальних світоглядних принципів, а також баланс вертикального та горизонтального
напрямків кон’юнктивних процесів.
Література:
1. Воропаєва Т. С. Теоретико-методологічні засади дослідження консолідації
українства у постколоніальну добу // Українознавчий альманах. – 2016. – Вип. 19. – С. 11-15.
2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М.: Канон, 1996. – 432 с.
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исследования. – 2015. – № 2. – С. 3-12.
4. Порошенко: Єдність України та консолідація українців є моїм головним пріоритетом.
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.interfax.com.ua/news/political/365148.html
5. Хабермас Ю. Политические работы. – М.: Праксис, 2005. – 368 с.
Abstract. Introduction. The article is devoted to the problem of consolidation of
Ukrainianness in the modern world. In the introduction the urgency of research processes of
consolidation of Ukrainian society and Ukrainianness in general. Main text. The сhanges in the
socio-cultural and cognitive situations require from Ukrainian study as integrative science the
development of new methods, concepts and methodologies to adequately investigating Ukraine and
ukrainianness in a complex changing world. The purpose of the article is to reveal the main
dimensions and factors of consolidation of Ukrainianness. On the basis of the integrative approach,
the factors of modern consolidation processes are analyzed. The article considers the analyses of
categorical status of the notion «postcolonialism», specifies its essence and main features. The
author analyze the established within the social philosophy approaches to the issue of optimization
of consolidation processes. The article considers the specifics of the social consolidation, which is
the basis of stability of the political system, its abilities to maintenance of the sovereignty and
territorial integrity of the state. Conclusions. Were revealed levels and types of social
consolidation, character of consolidation processes, the main measurements and factors of the
consolidation of Ukrainianness in the post-colonial era. Under the current challenges, the process
of consolidation of Ukrainian society depends on the ability of politicians and citizens to find ways
to solve the existing contradictions between them in various spheres of life.
Key words: consolidation, post-colonialism, Ukrainianness, factors of consolidation, citizens
of Ukraine.
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Аннотация. В работе рассмотрена семантика понятия «логистика» и факторы,
влияющие на ее генезис. Проанализированы альтернативные определения и парадокс
множества толкований логистики отечественными и зарубежными исследователями.
Понятие «логистика» исследуется с точки зрения теории и практики в контексте
различных отраслей народного хозяйства и бизнес-процессов. Отмечено влияние эволюции
термина «логистика» на формирование основополагающих характеристик различных
логистических систем.
Ключевые слова: логистика, генезис, семантика понятия, терминология
Вступление.
В настоящее время разработаны концептуальные основы, терминологический аппарат,
исследованы закономерности функционирования и развития логистики. Вместе с тем
постоянно развивается и требует дальнейшего изучения семантика понятия «логистика», ее
взаимосвязь с теорией и практикой во многих сферах деятельности человека.
Заключение и выводы.
Описанию и анализу конкретных задач в логистике предшествует необходимость
определиться с терминологией, а именно через призму теоретических концепций и
практических решений необходимо четко сформулировать суть семантического понятия
«логистика», эволюцию разнообразных формулировок этого термина в приложении к
различным сферам деятельности человека.
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Abstract. The concept semantics of "logistics" and factors affecting its genesis are considered
in this paper. The alternative definitions and paradox of the set of logistics interpretations by
domestic and foreign researchers have analyzed. The concept of "logistics" is explored from the
theory and practice point of view in the context of the national economy and business processes
various branches. The evolution influence of the term "logistics" on the formation of the various
logistics systems basic characteristics is noted.
Key words: logistics, genesis, concept semantics, terminology.
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TERMS AS VIEWED BY THE TRANSLATOR AND TRANSLATION THEORY:
SPECIFIC FEATURES OF PROFESSIONAL ABBREVIATIONS TRANSLATION
ТЕРМІНИ З ТОЧКИ ЗОРУ ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ: СПЕЦИФІКА
ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР ФАХОВОЇ МОВИ
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Івано-Франківськ, Карпатська 15, 76015
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, 76015
Анотація. В роботі розглядаються ознаки та способи перекладу абревіатур фахової
мови рамках реалізації різноманітних концепцій перекладу науко-технічних термінів .
Досліджено проблеми скорочення лексичних одиниць як специфічного мовного феномену.
Розглянуто характеристики скорочених лексичних одиниць, визначено поняття скорочення
як одиниці усної або письмової мови.
Ключові слова: термін, скорочення, абревіатура, транскодування.
Вступ.
В процесі перекладу фахової мови, термінологічним компонентам приписується, як
правило, першорядне значення, і галузь техніки тут не є винятком. Часто створюється
враження, що лексичні проблеми при технічному перекладі вже вирішені тоді, коли
перекладач знайшов відповідний термін на іншій мові, і це навіть тоді, коли в літературі з
технічного перекладу таким аспектам, як конвенції типів текстів чи актів мовлення
приділяється на даний час чи не більше уваги. За цим, судячи з усього, стоїть визначення
поняття терміна, яке ввів Вюстер в своїй «Загальній теорії термінології (ЗТТ)», де
кожен термін трактується однозначно.
Висновки.
В рамках реалізації різноманітних концепцій перекладу науко-технічних термінів,
кожний окремий сегмент (в нашому прикладі, переклад абревіатур, слід розглядати на тлі
загальних аспектів теоретичного перекладознавства, таких як значення комунікації, значення
процесу пізнання та різнрці між терміном та словом.
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Abstract. The work deals with specific features and translation techniques of professional
abbreviations and acronyms within the frame of implementation of technical and scientific terms
translation. The problems of lexical units as a specific language phenomenon were studied. The
characteristics of abbreviated lexical units, the concept of the abbreviation as a unit of oral and
written language was determined.
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ЦИТ: be4-058
IMPRESSIONISTIC STRATEGY IN THE RURIK IVNEV'S BOOK "FLAME IS
BURNING"
ИМПРЕССИОНИСТСКАЯ СТРАТЕГИЯ В КНИГЕ РЮРИКА ИВНЕВА «ПЛАМЯ
ПЫШЕТ»
Isaev G.G. / Исаев Г.Г.
Doctor of Philology, Professor
Доктор филологических наук, профессор
Astrakhan State University
Астраханский государственный университет
Аннотация. Сборник стихов Рюрика Ивнева «Пламя пышет» развивал
импрессионистские тенденции русской поэзии 1910-х годов. Его основные моменты
содержания и поэтики находят довольно точное соответствие в поэзии И.Анненского и
К.Бальмонта. Но в «Самосожжении» поэт полностью пересматривает стилистику своего
творчества, отходя от импрессионизма и приближаясь к экспрессионизму.
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Ключевые слова. Рюрик Ивнев, импрессионизм, поэтика, экспрессионизм, авторская
стратегия, стилистика, эстетизм.
Сборник стихов Рюрика Ивнева «Пламя пышет» был опубликован, как и книга
«Самосожжение», в 1913 году в виде небольшой брошюры эгофутуристским издательством
«Мезонин поэзии». В сборник вошли 27 стихотворений самой разнообразной тематики,
однако доминировала тема страстной любви. Рюрик Ивнев тяготел в этот период к группе
«Мезонин поэзии», главой которой был Игорь Северянин. Кроме него в группу входили
Вадим Шершеневич, Борис Лавренев, Константин Олимпов, Грааль Арельский, Георгий
Иванов и др. Некоторые из них вскоре покинут группу. Теоретиком группы был
И.Северянин, который в «Прологе эгофутуризма» (1911) заявил: «Мы живем острым и
мгновенным…и что ни слово, то сюрприз».
Таким образом, сборник Рюрика Ивнева «Пламя пышет» развивал импрессионистские
тенденции русской поэзии 1910-х годов. Его основные моменты содержания и поэтики
находят довольно точное соответствие в поэзии И.Анненского и К.Бальмонта. Но в
«Самосожжении» поэт полностью пересматривает стилистику своего творчества, отходя от
импрессионизма и приближаясь к экспрессионизму.
Литература
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2. Иванов Г. «Пламя пышет» Рюрика Ивнева // День (приложение «Литература.
Искусство. Наука»). 1913, 28 октября;
3. Марков Владимир. История русского футуризма. СПб: 2000;
4. Фриче В. Чехов. Вступительная статья к собранию соч. А.П.Чехова. Т.1. М., 1929;
Abstract. Rurik Ivnev's collection of poems "The flames bursting" developed impressionistic
tendencies of the Russian poetry of 1910. His main points of the content and poetry quite closely
correspond to the I. Annenskiy and K. Balmont's poetry. However, in "Self-immolation" the poet
completely reconsiders the stylistics of his work, turning away from Impressionism and coming
closer to expressionism.
Key words. Rurik Ivnev, impressionism, poetics, expressionism, author's strategy, stylistics,
aestheticism.
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LEGAL AND POLITICAL SCIENCES
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЦИТ: be4-049
УДК 347.2: 336.71
ECONOMIC AND LEGAL REQUIREMENTS FOR PUBLIC AND PRIVATE CAPITAL'S
CONNECTING IN BANK RESCUE
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА
ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ ПРИ ВРЯТУВАННІ БАНКІВ
Voznyakovska K.A. / Возняковська К.A.
c.l.s., prof. / к.ю.н..
National University Odessa Law Academy, Odessa, Fontanska road 23, 65009
Ннаціональний університет, Одеса, Фонтанська дор. 23, 65009
Анотація. В роботі розглядаються проблеми перекосу у застосуванні державного та
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приватного капіталу у процедурах державної допомоги неплатоспроможним системно
важливим банкам, коли держава намагається конфіскувати кошти власників та інвесторів,
а також мати надмірно велику частку у статутному капіталі врятованого банку.
Зроблено висновок про потреби поєднання державної допомоги із частково примусовою
рекапіталізацією банку за рахунок його вкладників та інвесторів.
Ключові слова: неплатоспроможність банків, порятунок банків, державна допомога,
рекапіталізація, вкладники, інвестори
Вступ. Досвід державного порятунку системно важливих банків в Україні пересвідчує
про наявність явного перекосу у застосуванні державного та приватного капіталу у
відповідних процедурах.
Зокрема, у 2009 році держава за згодою з акціонерами, тобто у договірному порядку
набула у власність "Укргазбанка" на 84,2 %, в капітал ПАТ КБ «Родовід банк» на 99,97 %, а
також в ПАТ АКБ «Київ» на 99,93 % (націоналізація 1 хвилі). У 2016 році було
націоналізовано ПАТ КБ «Приватбанк» з 100 капіталом держави (націоналізація другої
хвилі). При цьому з націоналізації першої хвилі успішним виявився лише досвід придбання в
державну власність акцій ПАТ «Укргазбанк», до якого у 2015 році було приєднано ПАТ АКБ
«Київ», який не зміг відновити життєздатність, а ПАТ КБ «Родовід банк» вже тривалий час
знаходиться у стадії виведення з ринку, коли працює тимчасова адміністрація. Численні
економічні проблеми зберігаються й в ПАТ КБ «Приватбанк», програма докапіталізації
якого станом на перше півріччя 2018 року не виконана. Усе це примушує економістів та
юристів шукати шляхи підвищення ефективності державних капіталовкладень при
порятунку банків.
Висновки. Лише за умови відпрацьовування процедур капіталізації банків у контексті
поєднання капіталовкладень держави та вкладників для відновлення життєздатності
проблемних банків, а також перетворення конфіскаційного механізму щодо вкладів на
трансформаційний механізм щодо перетворення частини вкладів та облігаційних зобов’язань
на капітал банків, можна досягти зваженого з економічного та правового погляду рішення
проблеми державного порятунку неплатоспроможного системно важливого банку. Це
дозволить досягти фінансової стабільності при наданні допомоги банкам та додержатися
рівноваги між вимогами інтересів суспільства і захистом основних прав особи шляхом
поєднання державної допомоги із механізмом частково примусової рекапіталізації банку за
рахунок його вкладників та інвесторів.
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The paper examines the problem of distortion in the use of public and private capital in state
aid procedures for insolvent systemically important banks, when the state tries to confiscate the
funds of owners and investors, and also has got an excessively large share in the authorized capital
of a rescued bank. A conclusion is made on the need for a combination of state aid with partially
forced recapitalization of the bank at the expense of its depositors and investors.
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ЦИТ: be4-012
PHISHING - ONE OF THE MOST CURRENT MODERN METHODS OF FRAUD
USING BANK CARDS
ФИШИНГ – ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ
МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ.
Lamonova A.O. / Ламонова А.О.
Student / студент
Law School of the Far Eastern Federal University
Юридическая школа Дальневосточного федерального университета
Аннотация. В статье автор рассматривает один из современных способов
мошенничества с использованием банковских карт – фишинг, который представляет собой
сетевой вид мошенничества, при котором технически подкованные мошенники
выманивают у людей конфиденциальную информацию. Перед банком стоит основная
задача - обеспечить безопасность операций клиентов и контролировать операции по
счетам с целью выявления случаев мошенничества. В статье проводится анализ 30
приостановленных уголовных дел данной категории по п.1 ч.1 208 УПК РФ (лицо,
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено) за период с октября
2017 года по апрель 2018 года.
Ключевые слова: преступление, мошенничество, банковская карта, фишинг,
интернет-сайт.
Мошенничество - одно из сложных для раскрываемости преступление, которое
характеризуется запутанностью, заранее обдуманной витиеватой схемой.
Один из более актуальных способов - мошенничество, совершаемое с помощью
банковских карт. Банковские карты стали универсальным платежным инструментом,
позволяющим проводить финансовые операции без участия наличных денежных средств.
Мошенничество с банковскими картами набирает обороты, поскольку мошенники каждый
раз придумывают новые схемы и махинации, целью которых является снятие денег с
банковской карты [1].
Необходимо совершенствовать работу системы безопасности банков. В настоящее
время состояние защиты банка от мошеннических посягательств находится на низком
уровне. Необходимо разработать специальную программу с целью выявления
мошеннических операций, механизмы воздействия на них. Более быстро реагировать на
подозрительную подборку паролей при входе в такие приложения как «Сбербанк онлайн». У
каждого банка имеется свой официальный сайт, банку необходимо самостоятельно
отслеживать появление аналогичных интернет-сайтов и сообщать в соответствующие органы
в целях предотвращения совершения преступлений, т.к. из анализа 30 приостановленных
уголовных дел следует, что мошенники создают практически идентичные сайты и клиент,
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вводя данные карты, делает их доступными для мошенника.
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Abstract. In the article the author considers one of the modern methods of fraud using bank
cards - phishing, which is a network type of fraud, in which technically savvy scammers lure people
with confidential information. The main task before the bank is to ensure the security of customer
transactions and to control transactions on accounts in order to detect fraud. The article analyzes
30 suspended criminal cases of this category under point 1 of article 208 of the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation (the person to be charged as an accused has not been
established) for the period from October 2017 to April 2018.
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УДК 343.123
APPLICATION OF THE AGREEMENT ON COMPLAINTS AS A MEDICINAL
PROCEDURE FOR FIXING CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE FORM OF PRIVATE
APPOINTMENT
УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ ЯК ЗАСІБ СПРОЩЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
Kuzmenko V. M. / Кузьменко В. М.
Pimenova A. Yu. / Піменова А. Ю.
Odessa National Maritime University, Odessa, Mechnikova 34, 65029
Одесский национальный морской университет, Одесса, ул.Мечникова 34, 65029
Анотація. В статті розглянуто питання, пов’язані з особливостями кримінального
провадження у формі приватного обвинувачення, висвітлено характеристику кримінального
провадження у формі приватного обвинувачення у кримінальному процесі; розглянуто
класифікацію кримінальних правопорушень, що розслідуються у формі приватного
обвинувачення, особливості початку та закінчення кримінального провадження у формі
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приватного обвинувачення; досліджено порядок укладання угоди про примирення у
кримінальних провадженнях у формі приватного обвинувачення.
Ключові слова: кримінальне провадження, приватне обвинувачення, потерпілий, угода
про примирення, приватний інтерес,кримінальна процесуальна діяльність
Вступ. Для кримінального судочинства суттєве значення мають соціальні інтереси, які
можна диференціювати на публічні і приватні. Приватні інтереси, залежно від їх правового
значення, можуть бути законними та протиправними, які разом з тим мають правове
значення для правового регулювання кримінальної процесуальної діяльності.
Висновки. Таким чином, угода про примирення – це угода між потерпілим та
підозрюваним (обвинуваченим), в якій названі сторони узгоджують умови відповідальності
підозрюваного або обвинуваченого за умови вчинення ним дій, спрямованих на
відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
В теорії кримінального процесу застосування угоди про примирення у кримінальних
провадженнях у формі приватного обвинувачення сприймається виключно як позитивне
явище. До числа переваг, слід віднести низку факторів, що характеризують розширення
приватних начал у сфері кримінального судочинства, зокрема: встановлення можливості для
активної участі сторін у формуванні рішення, що має для них суттєві наслідки; забезпечення
самостійності потерпілого та правопорушника у формуванні рішення у справі, що
ґрунтується на принципі самовизначення сторін. Учасникам процесу передаються
повноваження у сфері пошуку, формування та прийняття рішення, що має результатом
позитивний вихід із конфліктної ситуації.
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Abstract. The article deals with issues related to the peculiarities of criminal proceedings in
the form of a private prosecution, describes the characterization of criminal proceedings in the
form of a private prosecution in a criminal proceeding; the classification of criminal offenses
investigated in the form of a private prosecution is considered; peculiarities of the beginning and
end of criminal proceedings in the form of a private prosecution; The procedure for concluding an
agreement on reconciliation in criminal proceedings in the form of a private prosecution.
Key words: criminal proceedings, private prosecution, victim, agreement on reconciliation,
private interest, criminal procedural activity
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УДК 327.82
DIPLOMATIC PROTOCOL AND ETHICS OF UKRAINE WITH ISRAEL
ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ УКРАЇНИ З ІЗРАЇЛЕМ
Derii A. A. / Дерій А. А.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Heroes of Kyiv, Defense st. 15, 03041
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, вул. Героїв Оборони 15, 03041
Анотація. У статті представлені відносини України з Ізраїлем, визначено важливе
місце України в політиці Ізраїлю. Автором статті підкреслено, що Ізраїльський уряд
завжди визнавав важливість Української держави та її сприятливе положення на
європейській та світовій арені. Тому представники Ізраїлю ніколи не залишалися байдужими
до України і намагаються зберегти ці відносини.
Ключові
слова: українсько-ізраїльські відносини,
міжнародна
діяльність,
незалежність України, дипломатичні відносини.
Незважаючи на тe, що Укpаїна та Ізраїль, досить молоді держави, історичним
відносинам між українським та єврейським народами не більше одного століття.
Історичні джерела показують, що з XI століття відносини та зв'язки між Україною та
Ізраїлем розвивалися переважно на релігійній основі. На Святій Землі в XI і XII століттях
паломниками були ігумен Данил та ігумен Варлаам. Активна релігійна співпраця яка
об’єднувала держави продовжувалась століттями та відіграла велику роль для зміцнення в
майбутньому дипломатичних та екoномічних відносин.
Доказом релігійної співпраці між державами є викарбуваний на Оливковій горі м.
Єрусалим, в соборі «Патер-Ностер» український текст молитви «Отче наш».
Події кінця ХІХ – початку ХХ ст. стали переломними в житті як українців так і євреїв.
Серед суджень українськoго та єврeйського нарoдів багатo спільних і навіть подібних
рис, зокрема: після Першої світової війни в Ізраїлі з'явилася перша українська колонія, яка
збільшилася під час Другої світової війни за рахунок українців з польського військового
корпусу; українці, як і євреї, були розкидані по багатьом державам світу; протягом багатьох
століть були позбавлені можливості створювати свою власну державу; під час Сталінських
репресій та Другої світової війни, народи понесли страшні людські жертви.
Проте важкі часи пройшли, і в кінці 1940-х років Україна активно підтримувала
прагнення єврейського народу реалізувати мрію і відродити свою державу на землі предків. З
іншого боку, 1 грудня 1991 року значна частина населення, включаючи євреїв в Україні,
проголосувала за свою незалежність, а серед держав, що визнали незалежність України,
Ізраїль був одним з перших (25 грудня 1991 року). Дипломатичні відносини між державами
було налагоджено 26 грудня 1991 року.
Посольство України в Тель-Авів діє з жовтня 1992 року, а Ізраїльське посольство у
Києві було відкрито на початку 1993 року. Згодом 11-13 січня 1993 р. Л.Н. Кравчук відвідав
Єрусалим, і це був перший візит глави української держави до Ізраїлю [3].
З 1994 року Верховна Рада України та Кнесет розпочали діяльність парламентської
асоціації дружби "Україна Ізраїль" та "Ізраїль-Україна".
Державний візит Президента України Л.Д. Кучми до Ізраїлю у 1996 році заклав основи
двостороннього політичного діалогу між державами. В результаті було підписано "Спільну
декларацію щодо поглиблення та подальшого розвитку відносин, партнерства та
співробітництва між Україною та Ізраїлем" [4].
Однією з найважливіших подій у двосторонніх відносинах було підписання Угоди про
безвізовий режим 9 лютого 2011 року, між Україною та з Державою Ізраїль.
Також, діє перспективна двостороння торгівля між державами, що дає можливість його
подальшого зростання та розвитку. В результаті економічної співпраці 5-6 жовтня 2016 року
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під головуванням Міністра закордонних справ України П. Клімкіна та міністра Ізраїлю З.
Евкіна, відбулося дев'яте засідання Спільної українсько-ізраїльської комісії з питань
торговельно-економічного співробітництва для Єрусалиму у справах спадщини. У рамках
засідання комісії був підписаний відповідний протокол [3].
Традиційними товарами, які експортуються з України до Ізраїлю, є головним чином
зернові, харчові продукти, хімічні продукти, чорні метали та ін. В ізраїльському експорті до
України основними товарними одиницями є дорогоцінні камені та прикраси, хімічна та
сільськогосподарська продукція, гума та пластмаси, машини та обладнання.
На сьогодні, за даними українського посольства в Ізраїлі проживає близько 500 тис.
українців єврейського походження, серед яких етнічних українців налічується близько 35
тис. чоловік [5].
Подальшому розвитку українсько-ізраїльських відносин сприяє не тільки взаємна
зацікавленість керівництва обох держав, а й важливість двостороннього співробітництва в
науковій, технічній, торговельно-економічній, гуманітарній та культурній сферах.
У 2016 році відбулась важлива подія, зокрема Україна і Ізраїль відзначили 25-річчя
встановлення дипломатичних відносин.
На наш погляд необхідно проаналізувати договірно-правову базу між Україною та
Ізраїлем [1, 5], основними договорами були такі:
1. Меморандум про взаєморозуміння та основні принципи співробітництва від
12.01.1993 р.
2. Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення від
12.01.1993 р.
3. Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво у галузі
сільського господарства від 12.01.1993 р.
4. Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про торгівлю та економічне
співробітництво від 11.07.1995 р.
5. Угода про співробітництво у галузі освіти між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Держави Ізраїль від 09.04.2000 р.
6. Конвенція між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про уникнення
подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на
доходи та капітал від 26.11.2003 р.
7. Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво у сфері
стандартизації, метрології та оцінки відповідності від 04.09.2007 р.
8. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про відмову від
візових вимог при взаємних поїздках громадян України і громадян Держави Ізраїль від
21.07.2010 р. (набула чинності 09 лютого 2011 року).
9. Угода про співробітництво між Службою безпеки України та Національним
меморіалом катастрофи й героїзму "Яд Вашем" Держави Ізраїль від 22.02.2011 р.
Попри значну географічну відстань між двома державами, Україна та Ізраїль активно
підтримують дипломатичні контакти, проводяться регулярні зустрічі та офіційні візити, в
результаті яких укладаються відповідні угоди та договори.
В світлі нових подій, відносини набувають співробітництва у культурній та
гуманітарній сферах, де основна увага приділяється питанням взаємного збереження та
шанування пам'яток історії та культури. Основним документом з цих питань є "Протокол
спеціальних заходів у галузі освіти для виконання Угоди між Урядом України та Урядом
Держави Ізраїль про співробітництво в галузі культури та освіти від 16.06.1994 р." [2, 3].
Структура міжнародних відносин залежить від багатьох тенденцій, що відбуваються в
сучасному двосторонньому співробітництві. А саме, формування нової системи відносин під
впливом економічних та інформаційних факторів і відмова від застарілих стереотипів.
На даний момент відомо, що глави держав готуються до підписання низки договорів,
які внесуть значний внесок у подальший розвиток українсько-ізраїльських двосторонніх
відносин у майбутньому.
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ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ УКРАЇНИ З БОЛГАРІЄЮ
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Київ, вул. Героїв Оборони 15, 03041
Анотація. У статті представлені відносини України та Республіки Болгарії (далі РБ),
розкрито дипломатичні відносини цих держав, важливу роль України в політиці РБ.
Український і болгарський народи споріднені не тільки своїм слов'янським походженням,
етнічною та мовною близькістю, але й спільністю історичної долі, багатовіковими
відносинами у релігійному, культурному, господарському, громадсько-політичному житті.
Ключові
слова:
україно-болгарські
відносини,
чорноморське
сусідство,
співробітництво, Балкани, незалежність України.
Болгарія однією з перших відгукнулася на відновлення незалежності України і вже 5
грудня 1991 р. визнала Україну як самостійну державу, а 13 грудня того ж року встановила з
нею дипломатичні відносини.
В укладеному в Софії Договорі про дружбу і співробітництво між Україною та
Болгарією 5 жовтня 1992 р. підписами першого Президента України Л.М. Кравчука та
першого, демократично, обраного Президента Болгарії Ж. Желева зафіксовано (ст.1), що
обидві держави «розвиватимуть відносини дружби, довір'я і співробітництва на основі
принципів суверенної рівності, не застосування сили чи загрози силою, непорушності
кордонів, територіальної цілісності держав, мирного врегулювання спорів, невтручання у
внутрішні справи, поважання прав людини і основних свобод, рівноправності і права народів
розпоряджатися своєю долею, співробітництва між державами і сумлінного виконання
міжнародних зобов'язань» [2, 4].
Цей договір став фундаментом інституалізації та розбудови двосторонніх відносин, які,
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серед іншого, відзначалися створенням належної договірно-правової бази співробітництва.
Ведеться постійна робота щодо подальшої розбудови та вдосконалення договірно-правової
бази.
В рейтингу зовнішньополітичних пріоритетів України Республіка Болгарія – це один з
її ключових партнерів в регіоні Чорного моря та Південно-Східної Європи. Це продиктовано,
як її членством в ЄС, близькістю інтересів двох держав у Чорноморському й
Придунайському регіонах, так і практичним досвідом успішної практичної співпраці за
останніх двадцять років.
Багато, що єднає Україну і Болгарію й сьогодні, це здійснення широкомасштабних
внутрішніх реформ, схожість зовнішньополітичних пріоритетів, чорноморське сусідство.
Тому природно, що уряди та народи двох держав прагнуть до тісного співробітництва.
Важливим
елементом
двостороннього
політичного
діалогу
є
розвиток
міжпарламентських зв'язків, в рамках яких, відбувається регулярний обмін думками щодо
внутрішньополітичної і економічної ситуації в наших державах, законодавчої діяльності та
синхронізації національного законодавства з європейським, розвиток культурногуманітарних стосунків та інших питань.
Аналіз показує, щодо новітньої історії розвитку українсько-болгарських відносин,
характерно постійний активний політичний діалог на найвищому рівні, а особливо
дипломатичні зустрічі та візити президентів обох держав, зокрема:
• важливим етапом у становленні двосторонніх відносин став офіційний візит в Україну
Президента РБ Ж. Желєва 8-10 грудня 1994 р.
• у березні 1998 р. Президент України Л. Кучма здійснив офіційний візит до Болгарії.
• 14-15 травня 1999 р. Президент РБ П. Стоянов взяв участь у VI-й неформальній
зустрічі глав держав Центральної Європи у Львові.
• 9-10 червня 1999 р. глава болгарської держави П. Стоянов відвідав Україну з
офіційним візитом.
• 10-11 вересня 1999 р. Президент РБ П. Стоянов взяв участь у Балто-Чорноморському
саміті в Ялті.
• 4-5 вересня 2001 р. відбувся державний візит Президента України Л. Кучми до
Болгарії.
• 30 січня – 1 лютого 2003 р. відбувся офіційний візит Президента РБ Г. Пирванова в
Україну.
• 28 січня 2005 року відбулася зустріч Президента України В. Ющенка з Президентом
РБ Г. Пирвановим у рамках урочистих заходів, присвячених 60-річчю звільнення
фашистського концтабору «Аушвіц-Біркенау» в Освенцімі.
• 19 травня 2006 р. Президент України В. Ющенко зустрівся з Президентом РБ Г.
Пирвановим у рамках участі у 13-й неформальній зустрічі глав держав Центральної Європи у
Варні.
• 1 грудня 2010 р. відбулася двостороння зустріч Президента України В. Януковича з
Президентом РБ Г. Пирвановим у рамках Саміту ОБСЄ у м. Астані.
• 12 червня 2013 р. відбулася двостороння зустріч Президентів України В. Януковича і
Болгарії Р. Плевнелієва в рамках 18-го Саміту Глав держав Центральної Європи (м.
Братислава)
• 3 червня 2014 р. відбулася двостороння зустріч Президентів України П. Порошенка
та Болгарії Р. Плевнелієва у рамках заходів з нагоди 25-ї річниці демократичних перетворень
у Польщі (м.Варшава)
• 7-8 липня 2015 р. відбувся офіційний візит Президента Республіки Болгарія Р.
Плевнелієва в Україну.
• 26 квітня 2016 р. відбувся робочий візит в Україну Президента Республіки Болгарія Р.
Плевнелієва.
• 30 червня 2016 р. відбувся офіційний візит Президента України П. О. Порошенка в
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Республіку Болгарія та інші.
Таким чином зміцненню співробітництва сприяли останні офіційні візити Президента
Республіки Болгарія в Україну Р. Плевнелієва в липні 2015 р. та Президента України П.О.
Порошенка в Болгарію в червні 2016 р. [3].
На сучасному етапі Болгарія активно підтримує суверенітет та територіальну цілісність
України, також курс євроінтеграційних реформ та порядок денний в діалозі Україна-ЄС.
Вона була четвертою державою-членом ЄС, яка ратифікувала Угоду про асоціацію у 2014 р.
Уряд Болгарії також підтримує запровадження безвізового режиму для громадян України.
Вона сигналізує й про готовність ділитися досвідом і надавати експертну допомогу Україні в
імплементації Угоди про асоціацію.
Нові можливості для розвитку торговельно-економічного співробітництва між двома
державами надає запровадження поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС.
Болгарія вітає й розвиток партнерських відносин України з НАТО, відзначаючи
зусилля української сторони стосовно підтримання високого рівня діалогу та продовження
співпраці з Альянсом у різних сферах.
Українсько-болгарський діалог в регіональному контексті також здійснюється в рамках
реалізації Дунайської стратегії ЄС, а також проектів Центральноєвропейської ініціативи (далі
ЦЄІ), особливо враховуючи головування України в ЦЄІ в 2012 р.
Україна розглядає ЦЄІ як важливий механізм інтеграції до європейського економічного
та політичного простору, а також зміцнення стабільності в регіоні та подальшого розвитку
всебічних відносин між країнами-членами Ініціативи. Фахівці України беруть участь у
діяльності діючих у рамках ЦЄІ експертних мереж за такими напрямами як транскордонне
співробітництво, транспорт, енергетика, наука і технології. На постійній основі здійснюється
робота, спрямована на активізацію участі підприємств та організацій України у реалізації
проектів співробітництва в рамках Ініціативи [1].
Республіка Болгарія – це головний зовнішньоекономічний партнер України на
Балканах. Створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі України з ЄС об'єктивно
сприятиме динамізації торговельно-економічних відносин між нашими державами.
Аналізуючи сучасний стан торговельно-економічного і інвестиційного співробітництва
між Україною та РБ, варто відзначити, що сучасна ситуація далека від потенційних
можливостей наших держав.
Обмін досвідом конституційного розвитку в двох державах був основною темою
обговорення під час візиту Голови Конституційного Суду України А.С. Головіна з його
болгарським колегою Є. Танчевим (червень 2011 р.), а також візиту останнього в Україну,
який відбувся у вересні цього ж року.
Безсумнівний інтерес для України представляє й досвід приєднання РБ до
Шенгенського простору, враховуючи не в останню чергу успішне виконання першого етапу
Плану дій з візової лібералізації для українських громадян, відзначеного під час саміту
Україна-ЄС у Києві.
Позитивною динамікою відрізняється розвиток культурно-гуманітарних зв'язків між
Україною та Болгарією – двома європейськими культурними державами, що володіють
значним культурним потенціалом і надбанням.
Одним з позитивних чинників українсько-болгарського політичного діалогу є
присутність в Україні найбільшої частини болгарської діаспори за кордоном (понад 200 тис.
осіб). Законодавство України забезпечує усі необхідні права та інтереси національних
меншин і визнане одним з найкращих в Європі.
Отже, ретроспективний погляд у двадцятилітню історію та досвід українськоболгарських відносин свідчить, що від самого початку вони демонструють приклад дружби і
партнерства. Відтак, створюються сприятливі передумови для переходу двосторонніх
відносин на якісно новий, прагматичний рівень, що цілком відповідає інтересам наших
держав і народів. Дружній характер українсько-болгарських взаємин витримав випробування
часом. Це сталося завдяки тому, що народи обох держав довели свою здатність і мудрість
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жити і співпрацювати в атмосфері взаємної довіри, поваги і партнерства. Це серйозний
аргумент і запорука нашої успішної співпраці в майбутньому та приклад для інших держав,
які обрали шлях демократичного розвитку, поваги до європейських цінностей та інтеграції в
ЄС.
Республіка Болгарія посідає важливе місце на балканському напрямку
зовнішньополітичних інтересів України, що зумовлено геополітичним положенням РБ на
Балканах, близькістю інтересів у Чорноморському й Придунайському регіонах. Україну і
Болгарію єднає етнічна, мовна та релігійна спорідненість, традиційні економічні, торговельні
та культурно-історичні зв’язки.
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Abstract. The article presents the relations between Ukraine and the Republic of Bulgaria
(hereinafter the RB), reveals the diplomatic relations of these states, the important role of Ukraine
in politics RB. Ukrainian and Bulgarian peoples are related not only to their Slavic origin, ethnic
and linguistic closeness, but also to the commonality of historical destiny, centuries-old relations in
religious, cultural, economic, social and political life.
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MATHEMATICAL MODEL OF PNEUMONIA ASSOCIATED WITH IMMUNITY
DISORDERS POOR OUTCOME FORECASTING IN PATIENTS ON THE
BACKGROUND OF ONCOGEMATOLOGICAL PATHOLOGY
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Summary. In our study, we investigate the possibilities of mathematical prediction of the poor
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outcome in patients with pneumonia associated with immune disorders on the background of
oncohematological pathology. The study included 655 patients. It was identified predictors of the
poor outcome of pneumonia and a mathematical model was created. We propose to use the scale
forecast in clinical practice. It’s allow to optimize pneumonia treatment timely and reduce the
mortality of patients and the number of hospitalization days.
Key words: mathematical model of forecast, pneumonia, immune disorder,
oncohematological pathology, poor outcome.
Introduction. The 21st Century medicine is the medical knowledge and standards that
emerged in evidence-based medicine. At the heart of it are randomized, so-called "blind" controlled
studies. The application of mathematical methods with prediction elements in medical practice is
also likely a modern tool of "evidence-based medicine" [1]. The mathematical prognosis represents
is a current interest in clinical practice today, because it is determines the main task of modern
medicine - preventing diseases and timely optimizing the treatment. According to the dictionaries,
the medical forecast is a prediction of "future diagnosis" [2]. There is a prognosis for the possibility
of disease developing in medicine; it allows expecting some or other complications of the disease,
death - as disease poor outcome or recovery [3]. The disease consequences forecast is based on the
detection of pathological symptoms and syndromes in patients, the analysis of the regularities of the
functioning of organs and systems.
Conclusions. The results of our study showed that probability of pneumonia associated with
immune disorders poor outcome in patients on the background of oncohematological pathology
most depends on patient’s immune reactivity; moreover, a poor outcome depends on indicators that
characterized pneumonia severity and indicators that characterized the main oncohematological
disease course. We identified independent predictors of pneumonia poor outcome and created
mathematical model of pneumonia poor outcome forecasting. Mathematical model has excellent
operational characteristics according to the ROC analysis.
1. Predictors of pneumonia associated with immune disorders poor outcome in patients with
oncohematological pathology were detected in our study. It are indicators that characterized the
pneumonia severity: the number of leukocytes, hemoptysis, wet wheezing, cough, Gp- pathogens
(OR 5.73 [95% CI 4.14-7.94]) and P. aeroginosa (OR 5.45 [95% CI 3.91-7.6]; indicators that
characterize the patient and oncohematological disease: age (ρ = -0.25, p <0.001), the
oncohematological form (ρ = 0,29, p <0,001); the HT courses number (from 8) (ρ = 0.33, p <0.001),
anemia (ρ = 0.61, p <0.001); the presence of neutropenia (ρ = 0.46, p <0.001); indicators of immune
reactivity: (CD4≤21.77% (OR 93.53 [95% CI 33.0-265.09]; T CD19> 58.29% (OR 33.87 [95% CI
12.57-91, 22]), CD56≤6.7% (OR 8787.0 [95% CI 170.74-452227.29]); II ≤ 1.09 (OR 112.07 [95%
CI 25.72-488.25 ]); HCT-test sp. ≤ 26% (OR 10.48 [95% CI 4.78-22.99]).
2. As a result of our study, we created the mathematical model of pneumonia associated with
immune disorders poor outcome forecasting on the background of oncohematological pathology.
POF=exp(-19,714+2,840*x1-4,404*x2-4,298*x3-1,327*x4+19,354*x5-0,154*x6)/
[1+exp(19,714+2,840*x1-4,404*x2-4,298*x3-1,327*x4+19,354*x5-0,154*x6)], where, POF – poor outcome
forecasting; b0 = -19,714 - regression equation free member; x1, x2, x3, x4, x5, x6 - poor outcome
forecasting predictors.
3. We have developed a predicting scale for risk of pneumonia associated with immune
disorders poor outcome. It was determined if the point lower than 0.278 - the death risk is low
(should to recommend ambulatory treatment or treating in therapeutic department); 0.278 to 0.500 the death risk is high (should to recommend to treat pneumonia in a specialized hematological
department); point is above 0,500 - the death risk is very high (should to treat pneumonia in an
intensive care unit).
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Анотація. В роботі розглядаються можливості математичного прогнозування у
вирішення актуального питання пульмонології та гематології, а саме, прогнозування
настання летального результату у хворих на пневмонії, асоційованих з порушеннями
імунітету на фоні онкогематологічної патології. В дослідженні на достатній кількості
(655 хворих) матеріалу визначені предиктори настання летального результату пневмонії
та створена математична модель прогнозу у хворих на пневмонії, асоційованих з
порушеннями імунітету на фоні онкогематологічної патології. Використання в клінічній
практиці запропонованої шкали прогнозу дозволить своєчасно оптимізувати лікування
пневмоній, асоційованих з порушеннями імунітету на фоні онкогематологічної патології та
знизити летальність хворих і кількість днів госпіталізації з цього приводу.
Ключові слова: математична модель прогнозу, пневмонія, порушення імунітету,
онкогематологічна патологія, несприятливий результат
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DIAGNOSTICS OF PIERRE ROBIN SEQUENCE AND SLEEP APNOE IN A CHILD
WITH ORGANIC CEREBRAL DEVELOPMENTAL DELAY ДИАГНОСТИКА
СИНДРОМОВ ПЬЕРА РОБЕНА И СОННОГО АПНОЭ У РЕБЕНКА С
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Аннотация. В работе рассматривается клинический случай диагностики врожденной
патологии челюстно-лицевой области (синдром или «последовательность» Пьера Робена) и
синдрома сонного апноэ тяжелой степени выявленные на этапе развития легочной
гипертензии и сердечной недостаточности у ребенка в возрасте 7 лет и 1 месяца с
тяжелой степенью недоразвития психики (задержка когнитивных, речевых, моторных и
специальных способностей). Кардио-респираторный мониторинг, длительностью 1 час 40
минут выявил смешанную форму сонного апноэ. Обструктивное апноэ преобладало (115
эпизодов) над центральным (9 эпизодов). Продолжительность респираторных событий
составила 65 минут (3902 сек). Легочная гипертензия и сердечная недостаточность
обусловлены отсутствием своевременного лечения врожденной аномалии развития
челюстно-лицевой области, которая была ведущей причиной сонного апноэ.
Ключевые слова: синдром Пьера Робена, синдром апноэ, легочная гипертензия,
сердечная недостаточность
Вступление.
Врожденные пороки развития являются основным фактором инвалидизации детского
населения и занимают второе место в структуре младенческой смертности, их
распространенность возрастает [1]. Пренатальное выявление тяжелых труднокоррегируемых
аномалий либо наличие сочетания двух и более пороков развития, которые потребуют
незамедлительной (при рождении) хирургической помощи новорожденному, требуют
прерывания беременности. Рождение ребенка с множественными врожденными аномалиями
развития диктует необходимость их своевременной диагностики, для того, что бы начать
лечение, направленное на профилактику развития осложнений. В статье обсуждается случай
диагностики синдромов Пьера Робена и сонного апноэ тяжелой степени на этапе развития
легочной гипертензии и сердечной недостаточности у девочки А. (на момент обращения 7
лет и 1 месяц) с тяжелой степенью недоразвития психики (задержка когнитивных, речевых,
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моторных и специальных способностей).
Выводы.
4. Врожденная патология челюстно-лицевой области и синдром сонного апноэ тяжелой
степени были выявлены на этапе развития легочной гипертензии и сердечной
недостаточности у ребенка с тяжелым недоразвитием психики (задержка когнитивных,
речевых, моторных и специальных способностей) в возрасте семи лет и одного месяца.
5. Кардио-респираторный мониторинг выявил смешанную форму сонного апноэ:
обструктивное преобладало над центральным (115 и 9 эпизодов соответственно).
6. Респираторные события заняли 65% времени сна, который продолжался 100 минут.
Насыщение крови кислородом менее 70% было на протяжении 70% времени сна.
Кратковременные респираторные события были также во время бодрствования.
7. Развитие легочной гипертензии и сердечной недостаточности у ребенка с
выраженным общим и психическим недоразвитием
обусловлены отсутствием лечения
врожденной аномалии челюстно-лицевой области и сонного апноэ.
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Abstract. The case report describes a maxillofacial area congenital pathology (Pierre Robin
syndrome or "sequence") and severe degree of sleep apnea syndrome, that were revealed at the
stage of pulmonary hypertension and heart failure development in a 7 years and 1 month old child
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diagnosed after 1 hour and 40 minutes cardio-respiratory monitoring. The prevalence of
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ЦИТ: be4-020
TYPES OF TEMPERAMENTS AND NEUROSIS
ТИПЫ ТЕМПЕРАМЕНТА И НЕВРОЗЫ
Kozlova I. L. / Козлова И.Л.
Artemenko K. T. / Артеменко К.T.
The Stavropol States Medical University, Department of Psychiatry
Stavropol, Lenin street, 441, 355000
Ставропольский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии,
г.Ставрополь, ул.Ленина, 441, 355000.
Аннотация. В данной статье рассматривается корреляция типов темперамента и
невротических расстройств. При помощи психологических тестов И.П.Павлова, Айзенка,
К.Г.Юнга выявилось, что наиболее уязвимым типом темперамента при формировании
неврозов оказался меланхолический. Выводы подтвердились математической обработкой
эмпирических распределений по критерию Пирсона. Также рассматриваются различные
подходы
интегративной
помощи
(медикаментозные,
психотерапевтические,
психокоррекционные, физиотерапевтические), направленные на совладение со стрессом,
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улучшение жизненного функционирования и избегания инвалидизации.
Ключевые слова: невроз, типы темперамента: холерический, сангвинический,
флегматический, меланхолический, сигнальные системы по Павлову, нейротизм по Айзенку,
интраверсия, экстраверсия, критерий Пирсона.
С античных времен всем известны такие термины, как: меланхолик, флегматик,
сангвиник, холерик. Немного позже утверждаются в сознании понятия «экстраверт,
интроверт», и не нужно особых усилий для разъяснения их смыслов. На протяжении многих
веков человечество волновал и занимал, и продолжает волновать и занимать, вопрос о том, в
чем суть психического поведения человека, его характера, эмоций; почему люди ведут себя
по разному в одинаковых ситуациях, почему одни заболевают психически, а другие нет.
Никто не будет спорить, что у каждого человека есть свой характер, свои особенности.
Существует несметное множество теорий, предположений на этот счет. Мы решили
остановиться на некоторых из них, что претерпели испытание временем. Олпорт отмечал,
что термины «характер» и «темперамент» используются, как синонимы личности, но
указывал, то «характер» - это понятие этическое.
Все чаще применяются физиотерапевтические подходы, такие как направленная
транскраниальная и трансвертебральная микрополяризация, которая является эффективным
методом оптимизации функционального состояния ЦНС и способствует нормализации и
восстановлению нарушенных психоэмоциональных и вегетативных функций. И тогда, когда
опыт от подобных воздействий интериоризируется, появится возможность не допустить
разрушительную силу невроза в свою жизнь, или сделать её как можно более минимальной,
получить достойное и гармоничное социальное функционирование и избежать
инвалидизации.
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http://studopedia.org/2-160025.html тест И.П.Павлова на сигнальные системы
8.http://anfiz.ru/dooks/inten/f00/s00/r0000020/st082.shtml Особенности высшей нервной
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Annotation: Correlation between types of temperaments and neurotic disorders were
considered in this article. The melancholic temperament is the most vulnerable in developing
neurotic disorders, this result was achieved through such psychological tests as Pavlov I.P test,
Eysenck test and Jung C.G test. The conclusions were confirmed by mathematical processing of
empirical distributions with Pearson’s criteria. In the article the different approaches of integrative
care (medical, psychotherapeutic, psychocorrection, physiotherapy) aimed to overcoming stress,
improve life functioning and avoid disability are shown.
Keywords: Neurosis, Types of temperament: Sanguine, Phlegmatic, Choleric, and
Melancholic Personality Types, Signal-system by Pavlov I. P., neuroticism by Eysenck,
introversion, extraversion, Pearson’s criteria.
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ЦИТ: be4-021
THE FEATURES OF SELF-AWARENESS OF PERSONS WITH MENTAL DISORDERS
ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ У ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Kozlova I. L. / Козлова И.Л.
Timoshenko M. E. / Тимошенко М.Э.
The Stavropol States Medical University, Department of Psychiatry
Stavropol, Lenin street, 441, 355000
Ставропольский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии,
г.Ставрополь, ул.Ленина, 441, 355000.
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности формирования
внутренней картины болезни (ВКБ) и критики к ней у больных с разными формами
психических расстройств под влиянием их собственной самооценки и уровня субъективного
контроля (УСК). Критика является определяющим признаком в формировании ВКБ, без нее
невозможен гармонический тип ВКБ и социальная адаптация больных затруднена. При
исследовании самооценки и УСК, выявились закономерные тенденции: если ВКБ
дизгармоничная, со множеством патологических переживаний - выявляется нарушение
самооценки, критичности, самосознания; завышенная самооценка в совокупности с
экстернальностью и паранойяльностью приводит к отсутствию комплаенса в общении с
врачами; заниженная самооценка в совокупности с интернальностью, ипохондрией и
тревожностью предполагает установления комплаенса с врачом;
у пациентов с
нормальным уровнем самооценки и самосознания достоверно более гармоничная ВКБ (с
меньшим уровнем патологических переживаний), возможна высокая степень комплаенса с
врачом.
Ключевые слова: внутренняя картина болезни (ВКБ), тест «условного двойника» по
В.С.Чудновскому, тест УСК, экстернальность, интернальность, комплаенс, самооценка,
тест Дембо-Рубинштейн, шизофрения, невроз, органическое расстройство личности.
Каждый человек в течение жизни чем-то болеет. Если заболевание имеет соматический
характер (простуда, гастрит, онкология и т.д.), общество относится к этому понимающе и не
отвергает от себя этого человека. Другое дело, когда индивид страдает психическим
расстройством. В этом случае активируются всякие страхи, недоверие, отторжение к таким
людям, которым и без этого трудно адаптироваться. В связи с этим проводится масса
исследований, направленных на минимизацию общественных страхов и опасений по
отношению к психически больным людям, изучаются уровни самосознания, критики к
болезни (как психической, так и соматической) и другие, социально значимые личностные
качества.
Это отмечается в наших исследованиях, выявивших, что пациенты, принимающие
длительное медикаментозное лечение, посещающие группы психологической коррекции и
социальной поддержки, отразили интернальный локус контроля, у них были сформированы:
близкое к гармоничному пониманию внутренней картины болезни (ВКБ), достаточная
критичность к заболеванию, усредненные показатели по шкале самооценки ДембоРубинштейн. Стремление к гармонии души и тела, ощущение радости бытия, высокий
энергетический потенциал помогут достаточно долгое время человеку оставаться нужным,
востребованным, самодостаточным и полноценным членом общества. Для этого
профессионалам в области психического здоровья необходимо постоянно и повсеместно
развенчивать мифы о психиатрии, снижать напряженность стигматизации в обществе,
повышать культуру психического здоровья посредством широкой просветительской работы.
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Annotation: In this article the features of development internal picture of disease (IDP) were
considered by influence of such criteria as criticality to the disease, self-rating and level of
subjective control. Criticism to their disease is а defining sign in the development of the internal
picture of disease (IPD) and, without one, formation a harmonic type IPD is not possible. In this
case, a social adaptation of ill humans is also complicated. When the research was completed, the
next were founded: If the patient has rough self-rating disorder, then he has a not-harmonic type of
IPD also. Abnormal rise self-rating and external type of locus-control lead to paranoid type of IPD
and absence compliance in conversation with physicians. Decreasing self-rating and internal type
of locus-control lead to anxious and hypochondriacal type of IPD. The compliance with physicians
establish easier. The patients, who have normal self-rating, most likely have a harmonic type of
IPD with low level of pathological feelings.
Keywords: Internal picture of disease(IPD), the Test of fictional twin [Chudnovskiy V. S.],
questionnaire to measure locus of control, external and internal type of locuscontrol, the test of
Dembo-Rubenstein, compliance, Neurosis, Schizophrenia, Organic personality disorder.
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Dnepr, Vernadsky 9, 49044
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
Днепр, ул. Вернадского 9, 49044
Аннотация. В работе рассматривается вопросы изучения динамики офисного и
центрального артериального давления (АД) у больных с артериальной гипертензией и
морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения. В исследование были
включены 22 пациента с морбидным ожирением, среди которых 11 (50 %) мужчин и 11
(50%) женщин. Средний возраст пациентов составил 41,9 ± 2,38 года. Все пациенты
находились под наблюдением мультидисциплинарной команды сотрудников ГУ
«Днепропетровская медицинская академи МЗ Украины», включавшей в себя хирургов,
анестезиологов, кардиологов и эндокринологов. Доказано, что потеря веса после
бариатрического лечения ожирения сопровождалась большим числом положительных
изменений кардиометаболического профиля у пациентов, что проявлялось не только
улучшением контроля АД, уменьшением доз и количества принимаемых препаратов, но и
позволяло снизить жесткость артериальной стенки и показатели центрального давления в
аорте, что, в свою очередь, привело к уменьшению риска развития серьезных
кардиоваскулярных событий в будущем.
Ключевые слова: центральное артериальное давление, морбидное ожирение,
бариатрическое лечение, жесткость артериальной стенки.
Вступление
Ожирение во всем мире признано неинфекционной пандемией XXI века. Согласно
последним статистическим данным 650 миллионов взрослых людей старше 18 лет в мире
страдают ожирением и эта цифра неуклонно растет не только в развитых, но и в
развивающихся странах [1]. Лидерами по числу больных ожирением являются США
(38,2 %), Мексика (32,4 %), Новая Зеландия (30,7 %) и Венгрия (30 %), в то время как
наименьшие показатели ожирения зарегистрированы в Корее (5,3 %) и Японии (3,7 %).
Однако, прогнозы экспертов неутешительны и к 2030 году ожидается значительный рост
численности больных ожирением во всем мире [2].
Заключение и выводы.
Стремительное увеличение численности больных с избыточным весом и ожирением в
мире ассоциировано с ростом распространенности коморбидных состояний и, особенно,
неконтролируемой АГ. Учитывая все современные возможности медикаментозного контроля
АГ у пациентов с тяжелым ожирением, достижение целевого уровня АД и снижение
кардиоваскулярного риска у 50% больных остается крайне сложной, почти невыполнимой
задачей.
В процессе работы доказано, что потеря веса после бариатрического лечения ожирения
сопровождается большим числом положительных изменений кардиометаболического
профиля у пациентов, что проявляется не только улучшением контроля АД, уменьшением
доз и количества принимаемых препаратов, но и позволяет снизить жесткость артериальной
стенки и показатели центрального давления в аорте, что в свою очередь приводит к
уменьшению риска развития серьезных кардиоваскулярных событий в будущем. Данная
категория больных требует тщательного дальнейшего динамического наблюдения
мультидисциплинарной командой специалистов.
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Abstract. The paper examines the dynamics of office and central arterial pressure (BP) in
patients with arterial hypertension (AH) and morbid obesity after bariatric treatment. The study
included 22 patients with morbid obesity, including 11 (50%) men and 11 (50%) women. The
average age of the patients was 41.9±2.38 years. All patients were supervised by a
multidisciplinary team of the staff of the Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of
Health of Ukra ine, which included surgeons, anaesthesiologists, cardiologists and
endocrinologists. The body mass index in the observation group before the operation was 47.6±2.14
kg/m2, the waist circumference was 135.0 (126.0, 142.0) cm. Obesity of grade II was detected in 4
(18.2%) patients and III degree in 18 (81.8%) patients. AH was detected in 20 (90.9%) patients, of
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which 6 (27.3%) patients found out about the presence of elevated blood pressure for the first time.
In terms of the degree of increase in blood pressure, AH of the 1st degree was established in 9
(40.9%), AH of the 2nd degree - in 7 (31.8%) and AH of 3rd degree - in 3 (13.6%) patients. In 1
(4.55%) patients - drug-induced normotension was registered. When assessing the lesions of target
organs, stage I hypertension was established in 4 (18.2%), stage II in 16 (72.7%) patients with
elevated blood pressure and morbid obesity. The duration of the disease in patients with AH was
5.0 (2.0, 10.0) years. Low risk of cardiovascular complications was established in 1 (4.55%)
patients, moderate risk in 1 (4.55%) patients, high risk in 16 (72.7%) patients, very high risk in 4
(18.2%) patients. Despite the appointment of combined antihypertensive therapy prior to bariatric
treatment, it was not possible to achieve the target level of office systolic arterial pressure (SAP)
and pulse AP (PAP). The value of SAP against the background of taking antihypertensive drugs
was 152,6±5,71 mm Hg, PAP - 66,40 ± 4,00 mm Hg. After surgical intervention, normalization of
the SAP level (121.70±3.02 mm Hg, p<0.001) was established, as well as a significant decrease in
PAP (52.70±2.15 mm Hg, p<0.01). The value of office diastolic blood pressure (DBP) in patients
with obesity and hypertension when taking antihypertensive therapy before surgery reached the
target values (86.20 ± 3.13 mmHg), but after the intervention, the positive results of DBP decrease
were significantly more pronounced character (69.0±2.92 mm Hg, p<0.001). It was proved that
weight loss after bariatric treatment of obesity was accompanied by a large number of positive
changes in the cardiometabolic profile in patients. This was manifested not only by improving blood
pressure control, decreasing doses and the number of medications taken, but also reducing the
stiffness of the arterial wall and the central pressure in the aorta. This led to a reduction in the risk
of developing serious cardiovascular events in the future.
Key words: central arterial pressure, morbid obesity, bariatric treatment, arterial stiffness.
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NEOPTERIN: AN IMMUNOLOGICAL MARKER OF INFECTIOUS COMPLICATIONS
IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA
НЕОПТЕРИН: ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР ИНФЕКЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ
Козак Д.М./ Kozak D.M.
Аспирант кафедры факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом
последипломного образования/ Post-graduate student.
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121 / Astrakhan State Medical University, 121
Bakinskaya St., Astrakhan, 414000, Russia
Аннотация. В статье рассматривались важные аспекты диагностики,
прогнозирования хронического лимфоцитарного лейкоза. Рассмотрены современные
методы диагностики инфекционных осложнений при хроническом лимфолейкозе. Приведены
литературные данные о важности изучения действия неоптерина при хроническом
лимфолейкозе, что позволяет оценить характер течения процесса и прогнозировать исход
заболевания при многих инфекционных осложнениях заболевания.
Ключевые слова: неоптерин, хронический лимфолейкоз, инфекционные осложнения,
диагностика.
Вступление.
При различных стадияx хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) имеется высокий риск
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возникновения синдрома вторичной иммунной недостаточности и развития инфекционных
осложнений различной степени тяжести, которые в ряде случаев являются причиной смерти
больных с данным заболеванием. Этот процесс является следствием вовлечения в
опухолевый процесс клеток иммунной системы, что влечет за собой нарушение
функциональных свойств иммунокомпетентных клеток [1,2].
Заключение и выводы.
Таким образом, механизм противовирусного и антибактериального действия
неоптерина остается недостаточно изученным. Определение концентрации неоптерина в
качестве мониторинга инфекционно-опосредованного иммунного ответа становится более
актуальным, так как оценка активности неоптерина в крови и других биологических
жидкостях человека может оказаться полезным для отображения динамики иммунных
процессов при инфекционных осложнениях различной этиологии и возможно позволит
контролировать эффективность проводимой химиотерапии при ХЛЛ.
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Abstract. In this article we review the most important aspects of diagnosis, prognosis of
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chronic lymphocytic leukemia. The most modern methods of diagnostics of infectious complications
have been considered. There is the literature data in the article about the importance of studying
the action of neopterin in chronic lymphocytic leukemia, which allows to evaluate the nature of the
process and predict the outcome of the disease in many infectious complications of the disease.
Keywords: neopterin, chronic lymphocytic leukemia, infectious complications, diagnosis.
Introduction.
At various stages of chronic lymphocytic leukemia (CLL), there is a high risk of secondary
immune deficiency syndrome and the development of infectious complications of varying severity,
which in some cases are the cause of death in patients with this disease.
Conclusions.
The determination of the concentration of neopterin as a monitoring of the infectiousmediated immune response becomes more relevant, since the evaluation of the activity of neopterin
in the blood and other biological fluids of a person can be useful for displaying the dynamics of
immune processes in infectious complications of various etiologies and may allow to monitor the
effectiveness of chemotherapy in CLL.
References:
1. Abdulkadyrova K.M /Gematologiya [Gematology]; Noveyshiy spravochnik. Moskva:
Izdatelstvo Eksmo; Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Sova, 2004; 414-422.
2. Volkova M. A Klinicheskaya onkogematologiya: rukovodstvo dlya vrachey. (2-e izd.)
[Clinical Oncohematology: a guide for physicians]. M.: OAO Izd-vo Meditsina. 2007. 1120 s.
3. Zhevak T.N., Chesnokova N.P., Shelekhova T.V. Diagnosticheskoe i prognosticheskoe
znachenie uvelicheniya soderzhaniya v krovi provospalitelnykh i protivovospalitelnykh tsitokinov
pri khronicheskom limfoleykoze [[Diagnostic and prognostic value of increased blood levels of
proinflammatory and anti-inflammatory cytokines in chronic lymphocytic leukemia] //
Klinicheskaya laboratornaya diagnostika [Clinical laboratory diagnostics]. – M., 2013. – № 2. – S.
33–36.
4. Makarenkova V. P., Kost N. V., Shchurin M. R. Sistema dendritnykh kletok: rol v
induktsii immuniteta, v patogeneze infektsionnykh, autoimmunnykh i onkologicheskikh
zabolevaniy [System of dendritic cells: role in immune induction, pathogenesis of infectious,
autoimmune and oncological diseases] // Immunologiya [Immunology]. 2002. № 2. C. 68–76
5. Rumyantsev A.G., Maschan A.A., Samochatova Ye.V. Soprovoditelnaya terapiya i
kontrol infektsiy pri gematologicheskikh i onkologicheskikh zabolevaniyakh [Accompanying
therapy and infection control in hematological and oncological diseases]. M.: Medpraktika-M, 2006
6. Sviridov Ye. A., Telegina T. A. Neopterin i ego vosstanovlennye formy: biologicheskaya
rol i uchastie v kletochnom immunitete [Neopterin and its reduced forms: biological role and
participation in cellular immunity ]// Uspekhi biologicheskoy khimii [Advances in biological
chemistry]. 2005. T. 45. S. 355–390.
7. Khaitov R. M., Pinegin B. V., Yarilin A. A. Rukovodstvo po klinicheskoy immunologii.
Diagnostika zabolevaniy immunnoy sistemy [Guide to clinical immunology. Diagnosis of diseases
of the immune system]. Ruk-vo dlya vrachey [A guide for physicians]. M.: GEOTAR-Media, 2009.
345 c.
8. Khmelevskoy V. I., Provotorov V. Ya., Kiseleva V. V., Devyanin O. A. Alfa-interferon v
klinicheskoy praktike [Alpha-interferon in clinical practice ]// Arkhiv vnutrenney meditsiny
[Archives of internal medicine]. 2014. № 5 (19). S. 34–38.
9. Hayriye K. U., Pari S., Zafer H., Suat S. et al. Neopterin and Soluble CD14 Levels as
Indicators of Immune Activation in Cases with Indeterminate Pattern and True Positive HIV-1
Infection // Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0152258. 2016; March 31, с. 1–14.
10. Hensael M, Kornaker M, Yammeni S, Egerer G, Ho AD. / Disease activity and pretreatment rather than ipogammaglobulinemia, are major risk factors for infectious complications in
patients with chronic lymphocytic leukemia. // Br J Haematol - 2003; 122: 600-606
http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2141.2003.04497.x.
11. Kandelaki E. T., Nemsadze K. P., Chkhaidze I. G., Kavlashvili N. I.et al. Neopterine and
Сборник тезисов

114

www.scientificuniverse.by

Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2018

ige during respiratory-syncytial virus infection in infants // Georgian Med News. 2006, Jan; (130):
76–80.
12. Takatsuka H., Wakae T., Mori A. et al. Endothelial damage caused by cytomegalovirus
and human herpesvirus-6. Bone Marrow Transplant 2003; 31:475–9. 21. Ljungman P., Griffiths P.,
Paya C. Definitions of CMV infection and disease in transplant recipients. ClinInfectDis
2002;34:1094–7.
Научные руководители: д.м.н Овсянникова Е.Г., д.м.н. Бойко О.В.
Статья отправлена: 15.05.2018 г.
© Козак Д.М.
ЦИТ: be4-062
ANALYTICAL STUDY OF MORTALITY IN UKRAINE FOR 2007-2016
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 2007-2016 РОКИ
Rosha L. / Роша Л.Г.
Анотація. За результатами звітів обласних спеціалістів-патологоанатомів та
зведених звітів головного позаштатного патологоанатома Міністерства охорони здоров’я
України було досліджено зміни у кількості випадків смерті в Україні з 2007 по 2016 роки у
абсолютних цифрах і за віком, вивчено динаміку кількості випадків смерті в регіональному
розрізі. Динаміка характеризується значною гетерогенністю: від регіонів, у яких
спостерігається зростання кількості випадків смерті (місто Київ, Закарпатська область),
до регіонів, в яких спостерігається значне зниження показника (Черкаська, Одеська,
Сумська, Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська області). Серед дітей віком до 1 року
спостерігається чітка тенденція до зниження кількості смертей (у всіх регіонах) ,
пов’язана не тільки зі змінами системи статистичного спостереження.
Ключові слова: смертність, статистична інформація.
Вступ.
Дослідження народжуваності та смерті є підгрунтям для оцінки природного руху
населення [1], один із показників ефективності системи охорони здоров”я, обчислення
попереджуваних смертей тощо.
Висновки
1. В Україні протягом останніх семи років спостерігається зменшення кількості
випадків смерті за рахунок виключення з статистичного спостереження тимчасово
окупованих територій (АРК, деякі райони Донецької та Луганської областей).
2. Динаміка кількості випадків смерті в регіональному розрізі характеризується
значною гетерогенністю: від регіонів, у яких спостерігається зростання кількості випадків
смерті (місто Київ, Закарпатська область), до регіонів, в яких спостерігається значне
зниження показника (Черкаська, Одеська, Сумська, Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська
області).
3. Серед дітей віком до 1 року спостерігається чітка тенденція до зниження кількості
смертей, пов’язана не тільки зі змінами системи статистичного спостереження.
4. В усіх регіонах, за винятком Чернівецької області, спостерігається зниження
кількості випадків смерті серед дітей віком до одного року.
Література.
1. Принципы и рекомендации для системы статистического учета естественного
движения населения. 2-е пересмотренное издание / Организация Объединенных Наций –
Нью-Йорк, 2003 – 203 с.
Abstract. According to the results of the reports of regional specialists-pathologists and
consolidated reports of the main freelance pathologist of the Ministry of Health of Ukraine,
changes were made in the number of deaths in Ukraine from 2007 to 2016 in absolute figures and
by age, and the dynamics of the number of deaths in the regional section was studied. The dynamics
are characterized by significant heterogeneity: from regions where there is an increase in the
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number of deaths (Kyiv, Zakarpattia oblast), to regions where there is a significant decrease in the
indicator (Cherkassy, Odesa, Sumy, Vinnitsa, Kirovograd, Chernihiv oblasts). Among children
under the age of 1 there is a clear tendency to decrease the number of deaths (in all regions), not
only due to changes in the system of statistical observation.
Key words: mortality, statistical information.
References.
1. Principles and recommendations for the vital statistics system. 2 nd revised edition / United
Nations - New York, 2003 - 203 p.
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METHOD OF TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES, DEPENDING ON THE
CONDITION OF BONE TISSUE IN PATIENTS WITH SCOLIOSIS.
МЕТОДИКА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ, ЗАЛЕЖНО ВІД СТАНУ
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА СКОЛІОЗ
Drok V.A./Дрок В.А.
Днепропетровская медицинская академия
Dnepropetrovsk medical academy
Анотація. Проведено лікування зубощелепних аномалій та захворювань пародонту у
дітей, які страждають на сколіоз різної локалізації та різного ступеня тяжкості
з ознаками остеопенічного синдрома. Розроблений нами лікувально-профілактичний
комплекс показав високу ефективність, що відзначалося зниженням кількості рецидивів
захворювань пародонту.
Ключові слова: сколіоз, остеопенічний синдром, захворювання пародонту, рецидиви.
Вступ. Сучасні дослідники пов’язують сколіоз з остеопенією та з порушеннями обміну
речовин у сполучній тканині. Зубощелепна система, будучи ланкою кістково-м’язової
системи, зазнає ті самі метаболічні перетворення, що і вся кісткова тканина організму. При
дисплазії сполучної тканини, яка має місце при сколіозі, досить поширені захворювання
пародонту – від 32,3 до 100%. Ряд авторів вважає, що порушення, які розвиваються при
дисплазіях сполучної тканини, патологія прикусу, гемодинамічні зсуви в системі
мікроциркуляції, порушення тканинного імунітету сприяють розвитку запальних
захворювань пародонту. Тому вірогідність виникнення рецидивів захворювань пародонту
після проведеного лікування досить висока.
Заключення та висновки. Оцінка стану тканин пародонта на тлі розробленого
лікувального комплексу показала його високу ефективність, що проявлялося зменшенням
індексу РМА на 98,4% у порівнянні з вихідним рівнем та низьким рівнем рецидивів
захворювань пародонта.
Литература
1. Галкина О.П. Особенности состояния зубочелюстной системы у подростков со
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2. Грудянов А.И. Методы диагностики воспалительных заболеваний пародонта:
Руководство для врачей/ А.И. Грудянов , О.А.Зорина– М.: ООО»МИА», 2009. – 112с.
3. Єрмак Т.А. Остеопенічний синдром у дітей, хворих на ідеопатичний
сколіоз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук, спеціальність 14.01.10
"педіатрія"/ Т.А. Єрмак -Харків, - 2001. - 20с.
4. Казьмин А.И. Сколиоз / А.И. Казьмин, И.И.Кон, В.Е. Беленький– М.:Медицина,
1981. – 272 с.
5. Перова Е. Г. Профилактика и лечение зубочелюстных аномалий и деформаций у
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: автореф. дис. на соискание научн.
степени канд. мед. наук: спец. 14.01.21«стоматология» / Е. Г. Перова. – Омск, 2000. – 25 с.
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6. Чаклин В.Д. Сколиозы и кифозы/ В.Д. Чаклин, Е.А.Абальмасова - М: Медицина,1973.-256 с.
7. Шевченко С.Д. Изменения минеральной плотности костной ткани и биохимических
показателей
у
детей,
больных
сколіозом
/ С.Д.
Шевченко,
Т.А. Ермак //Проблеми остеологии. - 1999. - Т.2, № 2. - С. 28-29.
8. Шевченко С.Д. Остеопения у больных сколиозом детей / С.Д. Шевченко, Т.А. Ермак
// Ортопедия, травматология и протезирование - 1999.- № 4. - С. 71 - 74.
Summary. The treatment of dentofacial anomalies and periodontal disease in children with
scoliosis different localization and severity of the syndrome with signs of osteopenia. We have
developed therapeutic and preventive complex showed high efficiency, which was reflected in the
reduction in the recurrence of periodontal disease.
Keywords: scoliosis, osteopenic syndrome, periodontal disease, relapses.
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DISPLACEMENT ION-EXCHANGE DYNAMICS OF SORPTION AND
CHROMATOGRAPHY
ВЫТЕСНИТЕЛЬНАЯ ИОНООБМЕННАЯ ДИНАМИКА СОРБЦИИ И
ХРОМАТОГРАФИИ
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Kherson State Agrarian University, Kherson, Stretenskaya 23, 73006
Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, ул.Стрeтенская 23, 73006
Abstract. The theory of ideal displacement ion-exchange sorption dynamics, taking into
account the effect of the perturbation factors of the fronts, makes it possible to reveal the dominant
regularities in the formation of displacement chromatograms, including the most important
technological parameters-the lengths of the ion exchange bed and the time needed to separate the
ion mixture. The conducted experiments confirm the results of theoretical studies.
Keywords: ion exchange, displacement dynamics of sorption, chromatography.
Introduction.
Earlier [1-3, 7], the main provisions of the theory of frontal and elution ion-exchange
dynamics of sorption and chromatography were presented. Elution ion exchange chromatography
makes it possible to separate substances in very small amounts [3], but only by means of
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displacement ion-exchange chromatography, complete preparative separation of the ion components
is possible.
The method of chromatographic separation of preparative quantities of mixtures of
substances, proposed by A. Tiselius, has been known for a long time, but the theory of this method
has not been developed sufficiently [4, 5, 9].
Questions of the general theory of the formation of displacement chromatograms were
generalized in [4, 7-9]. The conditions under which the regime of the displacement dynamics of
sorption is realized are clarified.
In [8, 9], the patterns of the rearrangement of the front chromatograms were established for
the displacement dynamics of sorption.
Summary and Conclusions.
The theory of ideal displacement ion-exchange sorption dynamics can be successfully used to
describe the processes of formation of displacement chromatograms and to determine the most
important technological parameters-the length of the ion exchange bed and the time required to
separate the ion mixture.
References:
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3. Styiskin E.A. Prakticheskaya vyisokoeffektivnaya zhidkostnaya hromatografiya. / E.A.
Styiskin, L.B. Itsikson, E.V. Braude. – M.: Himiya, 1986.
4. Rachinskiy V.V. Vvedenie v obschuyu teoriyu dinamiki sorbtsii i hromatografii / V.V.
Rachinskiy. – M.: Nauka, 1964.
5. A. Tizelius. V sb. Himiya belkov. Izd-vo inostr. lit., M., 1969.
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7. Kiyanovskiy A.M. (2015). Formirovanie ionoobmennyih hromatogramm. 1.Frontalnaya i
elyutivnaya dinamika sorbtsii [Formation of ion-exchange chromatograms. 1. Front and Elution
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pp.41-49
8. Rachinskiy V.V. Teoriya formirovaniya vyitesnitelnyih hromatogramm. 1. Idealnaya
model formirovaniya hromatogramm dvuh veschestv./ V.V. Rachinskiy, A.M. Kiyanovskiy. //
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9. Rachinskiy V.V. Teoriya formirovaniya vyitesnitelnyih hromatogramm II.
Mnogokomponentnaya sistema. / V.V. Rachinskiy, A.M. Kiyanovskiy // Zhurnal fizicheskoy himii.
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10. Kiyanovskiy A.M. (2015). Dvizheniem smesi veschestv v poristoy sorbiruyuschey srede
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11. Kiyanovskiy A.M. Teoriya dinamiki ionnogo obmena. XX. Eksperimentalnoe izuchenie
formirovaniya vyitesnitelnyih hromatogramm. / A.M. Kiyanovskiy, V.V. Rachinskiy// Zhurnal
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Aннотация. Теория идеальной вытеснительной ионообменной динамики сорбции с
учетом действия факторов возмущения фронтов позволяет выявить доминирующие
закономерности в формировании вытеснительных хроматограмм, в том числе и
важнейшие технологические параметры – длину слоя ионита и время, необходимые для
разделения смеси ионов. Проведенные эксперименты подтверждают результаты
теоретических исследований.
Kлючевые слова: ионный обмен, вытеснительная динамика сорбции, хроматография.
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PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF THE ROCK AND CLASSICAL MUSIC ON
EEG STUDENTS IN SOLVING COGNITIVE TASKS
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РОК И КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА ЭЭГ
СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ
Leila Verjee / Верджи Л.С.
student / студент
Kharkiv National University named after. VN Karazin
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Аннотация. В работе исследовались взаимосвязи электрической активности мозга
при решении когнитивных задач под влиянием музыки различной ритмичности (классика и
рок). Показано, что музыка повышает эффективность решения задач путем увеличения
активности зон коры мозга. Наибольшее влияние оказывает классика на показатели αритма, а рок на показатели β-ритма.
Ключевые слова: α-ритм, β-ритм, классическая музыка, рок музыка.
Вступление.
Музыка и музыкоподобные сигналы все активнее используются в программах развития
и реабилитации когнитивных функций человека [12]. Продемонстрировано положительное
влияние классической музыки на восстановление функционального состояния после
учебных нагрузок у студентов и реабилитационное воздействие (по показателям изменений
ЧСС и индекса напряжения) на вегетативный статус учащихся [7]. Прослушивание музыки
способствует решению пространственно-временных задач в тестах с мысленным вращением
и опознанием зеркальных изображений. Показатели пространственно- временных тестов
улучшаются при прослушивании сонаты Мацарта [6]. Музыка улучшает показатель
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вербальной памяти [1]. Прослушивание студентами музыки перед экзаменами улучшает их
оценки [14]. У школьников при решении логических пространственных тестов более
высокий результат был получен под влиянием поп-музыки по сравнению с применением
классической музыки и человеческой речи [3]. Однако, однозначного ответа на вопрос о
влиянии рок и классической музыки на когнитивную способность человека на сегодняшний
день не получено. В связи с этим, целью работы была попытка оценить успешность решения
тестов под влиянием музыки разной ритмичности, используя для этого
энцефалографичесчкие отведения, что позволит более эффективно использовать
музыкальные композиции в когнитивных целях.
Заключение и выводы.
1. Музыка различной ритмичности и решение когнитивных задач вызывает сходные
изменения локализации электрической активности для α- и β-ритмов и незначительные для
δ- и θ-ритмов.
2. Ритмичность музыки повышает когнитивность решения задач, при этом вызывая
различные эффекты на уровне головного мозга. Классическая музыка активирует α -ритм, а
рок музыка повышает β -ритм.
3. Эффективность музыки для повышения успешности решения задач определяется
усилением сдвига области локализации активности α- и β-ритмов.
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№ 3. С. 99-107.
Annotation. The wave action of brain can be modified under the action of rhythmic signals.
Music can be one of the rhythmic activity varieties. It is shown that music improves the efficiency of
solving tasks by increasing the activity of the cortical areas of the brain. During the magnification
rate comparison, it is shown that the classic music increases the α-rhythm more, while the rock
music increases the β-rhythm.
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