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УДК 622.276.054
RELIABILITY ASSESSMENT OF THE SUCKER ROD PUMPING UNIT
EQUIPMENT COMPONENTS AND THE DEVELOPMENT OF THEIR
REPAIRS OPTIMAL PLANS-SCHEDULES

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ОБЛАДНАННЯ СШНУ І РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНИХ
ПЛАНІВ-ГРАФІКІВ РЕМОНТІВ
Kopey B.V./Копей Б.В.
d.t.s., prof. / д.т.н., проф.
ORCID-0000-0002-5445-103X
Lopatin V.V./ Лопатін В.В.,
d.t.s., s.n.s. / д.т.н., с.н.с.
Kopey I.B./ Копей І.Б.
engineer | інженер

Abstract On the basis of the analysis of operational reliability of pumping unit, the most
rational interval of its maintenance and repair has been determined. This problem is solved using
the strategy of strict periodic recovery. This strategy involves the restoration of the system
(pumping unit) after the failure, that is, the so-called emergency recovery. Determination of the
optimal inter-repair period is based on minimization of specific expenses for the restoration of a
work-able state of the pumping unit in case of its failure. The proposed method of finding the
optimal time for the restoration of equipment allows more accurately determine the life of the oil
and gas equipment and develop a rational strategy for their maintenance and repair.
Key words: sucker rod, pumping unit, failure, maintenance, reliability.
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Анотація. На основі аналізу експлуатаційної надійності верстатів-качалок проведено
визначення найбільш раціонального інтервалу їх технічного обслуговування і ремонту.
Вирішено це завдання використовуючи стратегію строгого періодичного відновлення. Ця
стратегія передбачає відновлення системи (верстата-качалки) після відмови, тобто так
зване аварійне відновлення. Якщо ж система відпрацювала без відмов заданий інтервал часу
t, то проводиться профілактичне обслуговування із заміною вузла. Визначення
оптимального міжремонтного періоду основане на мінімізації питомих витрат на
відновлення працездатного стану СШНУ у випадку її відмови.
Ключові слова: насосна штанга, верстат-гойдалка, відмова, технічне обслуговування,
надійність.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Копей Б.В.
Стаття підготовлена в рамках Программы «Нафта і газ до 2030 року»
Статья відправлена: 14.05.2019 р.
© Копей Б.В., Лопатін В.В., Копей І.Б.
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CID: BE8-016

УДК 635.64:614.31(477)
CONTENT OF NITRATES IN FRUITS OF EARLY TOMATOES

ВМІСТ НІТРАТІВ У ПЛОДАХ НАДРАННІХ ТОМАТІВ
Voitsekhivskyi V. / Войцехівський В.
c. а. s., as. prof. / к. с.-г. н., доц.
Berezhnyak E. / Бережняк Є.
c. а. s., as. prof. / к. с.-г. н., доц.
National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
Tokar A. / Токар А.
d. а. s., professor / д. с.-х. н., професор
National university of horticulture, Uman, Ukraine
Національний університет садівництва
Vaskivska S. / Васьківська С.
head of department / завідуюча відділом
Ukrainian Institute For Plant Varieties Examination
Український інститут експертизи сортів рослин, Київ, Україна

Анотація. Проаналізовано концентрацію нітратів у в плодах надранніх томатів
різних сортів вирощених в Україні. Розраховано стабільність, вплив сорту та погодних умов
вирощування на формування рівня нітратів.
Ключові слова: плоди, томат, сорт, нітрати, коефіцієнт Левіса.

Література:
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4. Франс Дж., Торнли Дж.Х.М./ Математические модели в сельском
хозяйстве / Пер. с анг. А.С. Каменского / Под ред. Ф.И. Ерешко. – М.:
Агропромиздат, 1987. – 400 с.
5. Ягодин Б.А. Аккумуляция нитратов овощными культурами / Ягодин
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References:
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Annotation. In this paper was present research of nitrate content in fruits of different
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varieties of super early tomatoes, which grown in Ukraine. Determine the stability of this index by
calculating the coefficient of Lewis, as well as the influence of the variety and weather conditions
on the accumulation of nitrates.
Кeу words: fruit, super early tomatoes, variety, nitrates, stability.

© Войцехівський В., Бережняк Є., Токар А., Васьківська С.
CID: BE8-019

УДК 664:68
THE PERSPECTIVE OF USING OF NEW NON-REGULATION RAW
IN FOOD CONFECTIONERIES

ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ В
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБАХ
Sylchuk T.A. / Сильчук Т.А.
d.t.s., associate professor. / д.т.н., доц. /д.т.н., доц.
ORCID: 0000-0003-3606-1254
Dochynets I.V. / Дочинець І.В.
assistant / асистент / асистент
Biedusenko L.S. / Бедусенко Л.С.
student / студент /студент
Melnyk Y.V. / Мельник Ю.В.
student / студент /студент
Національний університет харчових технологій, Київ, вул.Володимирська 68, 01033
National University of Food Technologies, Kyiv, Volodimirska str. 68, 01033

Анотація: В статті досліджено корисні властивості пажитника, вивчено його
хімічний склад. Наведено переваги та представлено рецептуру нових кондитерських виробів
з його використанням. Розраховано хімічний склад, енергетичну цінність готових виробів.
Зазначено, що страви з пажитником характеризуються високими органолептичними
показниками та підвищеною харчовою цінністю.
Ключові слова: пажитник, борошняні кондитерські вироби, здорове харчування.
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3. Fenugreek - the benefits and useful properties of fenugreek. - Mode of access:
http://vidpoviday.com/pazhitnik-korist-i-korisni-vlastivosti-pazhitnika.
4. Fenugreek. Chemical composition. - Access mode: http://health.diet.ru
5. Healing sprouts of fenugreek. - Access mode: https://fresh-mania.com/celitelnye-prorostkipazhitnika.
Abstract. In the article the useful properties of fenugreek are studied, its chemical and amino
acid composition is studied. The benefits of using fenugreek are given. Presented is a recipe for new
confectionery products using fenugreek. Their chemical composition, energy value, amino acid
composition are calculated. It is noted that fenugreek foods are characterized by high organoleptic
characteristics and high nutritional value.
Key words: fenugreek, flour confectionery products, amino acid composition, chemical
composition, healthy nutrition.
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УДК 339.7:631.589
PRODUCTION COST AND PERSPECTIVES OF MARTIAN REGOLITH
SIMULATION MR-2.2 ON WORLD MARKET

СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИМУЛЯЦИИ МАРСИАНСКОГО
РЕГОЛИТА MR-2.2 И ПЕРСПЕКТИВЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
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Abstract. The article discusses the results of cost and profitability calculations of the Martian
regolith simulation MR-2.2 production. The simulation has a wide scope of application in scientific
research of Mars: from the substrate for plants growing to the research object of applied chemistry
and materials science. The calculations were made on the basis of data obtained during the
creation of the experimental batch of the product, as well as the rent and wage legislation of
Ukraine. Analogues MMS-1 and MMS-2 - produced by the American company “The Martian
Garden” using NASA technologies are given as reference items. The comparison is carried out
taking into account changes in the cost of the consignment from the lot weight.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты расчётов себестоимости и
рентабельности производства симуляции марсианского реголита MR-2.2. Симуляция имеет
широкую сферу применения в рамках исследования Марса: от субстрата для выращивания
растений до объекта исследования прикладной химии и материаловеденья. Расчёты
производились на основе данных, полученных во время создания экспериментальной партии
продукта, а также, законодательных норм об аренде и заработной плате. В качестве
предметов сравнения приводятся аналоги: MMS-1 и MMS-2 – производства американской
компании “The Martian Garden” по технологиям NASA. Сравнение проводится с учётом
изменения стоимости партии товара от массы партии.
Ключевые слова: себестоимость изготовления, мировой рынок, Марс, симуляция
марсианского реголита, MR-2.2.
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УДК 664.65
EXPANSION OF ASSORTMENT OF FUNCTIONAL PRODUCTS IN THE
FOOD SERVICE

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Kirpichenkova O. M. / Кирпіченкова О. М.
c.t.s. / к.т.н.
Dochynets I.V./ Дочинець І. В.
Stakhurska L. V./ Стахурська Л. В.
National university of food technologi, Kyiv, st. Volodymyrska 68
Національний університет харчових технологій, Київ,вул.Володимирська68

Анотація. В статті наведені дослідження щодо розробки нового виду здобного
пісочного печива з додаванням конопляного шроту і конопляної олії. Дані добавки дозволять
створити виріб функціонального призначення, збагачений харчовими волокнами,
повноцінним білком, поліненасиченими жирними кислотами, вітамінами, мінеральними
речовинами.
Ключові слова: здобне печиво, конопляний шрот, конопляна олія, функціональний
продукт.
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Abstract. The article deals with the development of a new type of baking sand bar with the
addition of hemp straw and hemp oil. The developed biscuits are enriched with a complete protein,
chlorophyll, vitamins and minerals. Also, 100g of biscuits covers the daily human need in food
fibers by 11-16% and satisfies the minimum need of an adult in polyunsaturated fatty acids. Thus
developed the cookies have functional properties.
Key words: butter cookies, hemp straw, hemp oil, functional product.
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AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR HUMIDITY OF LOESS SOILS
OF THE BASES OF BUILDINGS FOR THE PURPOSE OF PREVENTION
OF DEFORMATION PHENOMENA

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ЛЁССОВЫХ
ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПРОСАДОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Kyianovskyi A.M. / Кияновский А.М.
c.сh.s., as.prof. / к.х.н., доц.
ORCID: 0000-0001-7291-1303
Kherson State Agrarian University, Kherson, Stretenskaya 23, 73006
Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, ул. Стрeтенская 23, 73006

Сборник тезисов

10

www.scientificuniverse.by

Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2019

Аннотация. Прочность лёссовых грунтов при увлажнении резко уменьшается,
поэтому проблема надежной эксплуатации зданий и сооружений, возводимых на таких
грунтах, является острой и актуальной для значительной части территории Украины.
В период эксплуатации деформации и разрушения зданий и сооружений, построенных
на лёссовых просадочных грунтах, возникают наиболее часто из-за замачивания грунта
утечками из трубопроводов, транспортирующих воду и иные жидкости. Поэтому
необходимо устройство для постоянного контроля влажности грунтов оснований зданий,
позволяющее своевременно принять необходимые меры для предотвращения опасных
просадочных явлений.
Ключевые слова: лёссовые грунты, предотвращение просадок, контроль влажности
грунта.
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osnovaniyakh rekonstruiruyemykh zdaniy [A device for determining the moisture content of
samples of loess soils in the grounds of reconstructed buildings] // I.A. Korneyev, A.I.Tishchenko,
V.S.Afonin // Polzunovskiy vestnik, 2007. - № 1-2. - S. 57-60.
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213 s.
Abstract. The strength of loess soils during wetting decreases sharply, therefore the problem
of reliable operation of buildings and structures erected on such soils is acute and urgent for a
significant part of the territory of Ukraine.
During the operation period, the deformations and destruction of buildings and structures
built on loess subsidence soils occur most often due to soil soaking by leaks from pipelines
transporting water and other liquids. Therefore, it is necessary to have a device for continuous
monitoring of the soil moisture of the foundations of buildings, which allows taking the necessary
measures in time to prevent dangerous subsidence phenomena.
Key words: loess soils, prevention of subsidence, soil moisture control.

Статья отправлена: 15.05.2019 г.
© Кияновский А.М.
CID: BE8-037
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MONITORING LOCATION OBJECTS OF THE OIL AND GAS
ENTERPRISE ON THE BASIS OF SPECIALIZED WIRELESS DIGITAL
NETWORK LORA

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БЕЗПРОВІДНОЇ ЦИФРОВОЇ
МЕРЕЖІ LORA
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Анотація. Були досліджені спеціалізовані безпровідні цифрові мережі. Встановлено,
що для ефективного збору інформації про місцезнаходження об’єктів нафтогазового
підприємства можна створити систему моніторингу на базі спеціалізованої безпровідної
цифрової мережі LoRa. Важливою особливістю спеціалізованої безпровідної цифрової
мережі LoRa є те, що вона може забезпечити виявлення та контроль об’єктів на відстані
до 100 км. Елементи спеціалізованої безпровідної цифрової мережі LoRa є компактними
(легкими і маленького розміру), що дозволяє їх інтегрувати з практично будь-яким об’єктом
контролю нафтогазового підприємства. Крім того, пристрої мережі LoRa можуть
автономно працювати від невеликих батарейок понад 10 років.
Ключові слова: спеціалізована безпровідна цифрова мережа, промислова мережа,
fieldbus, Wireless, LoRa.
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Abstract. Specialized wireless digital networks were investigated. It is established that for the
effective collection of information on the location of objects of oil and gas enterprises, it is possible
to create a monitoring system based on the LoRa specialized wireless network. An important
feature of LoRa's specialized wireless network is that it can provide detection and control of objects
at distances up to 100 km. Elements of the LoRa Wireless Wireless Network are compact
(lightweight and small), which allows them to integrate with virtually any object of control of the oil
and gas company. In addition, LoRa network devices can operate autonomously from small
batteries up over 10 years old.
Key words: specialized wireless digital network, industrial network, fieldbus, Wireless, LoRa..
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УДК 661.1
EXPOSURE AND EVALUATION OF CHEMICAL SITUATION AFTER
AVARIA ON OBJECT OUTPOURING DANGEROUS CHEMICALS
SUDSTANCES
ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІСЛЯ
АВАРІЇ НА ОБ’ЄКТІ З ВИЛИВОМ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ
РЕЧОВИН
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Kyiv,street of Heroes of defensive,17,03041
Національний університет біоресурсів і природокористування України.
м. Київ, вул. Героїв оборони, 17, 03041
Анотація. Виявлення та оцінювання хімічної обстановки передбачає організацію та
проведення хімічного контролю, забезпечення засобами індивідуального та колективного
захисту, організацію та проведення знезаражування.
Ключові слова:хімічна обстановка, захист населення, знезаражування, аварія,
здоров’я людей, навколишнє середовище.
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Abstract. An exposure and evaluation of chemical situation envisage organization and
realization of chemical control, providing of individual and collective defence facilities,
organization and realization of disinfestation. From data of estimation of chemical situation draw
conclusion for organization of rescue and other urgent works in the cells of infection and defeat,
defence of population, agricultural animals, forage, harvest. It finds a reflection in the decision of
chief potentially - dangerous object and settlement and is one of important events of providing of
safety in near-accidents.
Key words: chemical situation, defence of population, disinfestation, accident, health of
people, environment
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LOCATION AND THE ROLE OF ACCOUNTING, CONTROL AND
ANALYSIS IN MANAGEMENT OF TRANSPORTATION AND WORK OF
FLOT

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ТА РОБОТОЮ ФЛОТУ
Tchaikovsky I. V. / Чайковський І. В.
senior lecturer / старший викладач
Odessa National Maritime University, Odessa, Mechnikova 34, 65029
Одеський національний морський університет, м. Одеса, вул. Мечникова 34, 65029

Abstract. An overview of the content and composition of the functions of accounting, control
and analysis in the management system of the transport process of cargo transportation and the
technological processes of the fleet. The system representation of the transport process
management is presented. The sequence of actual realization of functions of accounting, control
and analysis in the system of management of transport process of cargo transportation and
technological processes of marine transport is considered. The peculiarities and significance of the
functions of accounting, control and analysis in the system representation of management are
considered in order to ensure the efficiency of the transportation process.
Keywords: management, accounting, control, analysis, process of cargo transportation,
process of operation of ships.
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Анотація. Приведений огляд змісту та складу функцій обліку, контролю та аналізу в
системі управління транспортним процесом перевезення вантажів та технологічними
процесами роботи флоту. Наведено системне представлення управління перевізним
процесом. Розглянута послідовність фактичної реалізації функцій обліку, контролю та
аналізу в системі управління транспортним процесом перевезення вантажів і
технологічними процесами роботи морських транспортних засобів. Розглянуто особливості
та значимість функцій обліку, контролю та аналізу в системному представленні управління
з метою забезпечення ефективності процесу перевезення.
Ключові слова: управління, облік, контроль, аналіз, процес перевезення вантажів,
процес роботи суден.
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VERIFICATION SYSTEM OF INFORMATION MODEL REINFORCED
CONCRETE BUILDING FOR CALCULATION AND DESIGN

СИСТЕМА ВЕРИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МОНОЛИТНОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЗДАНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ
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Аннотация. На фоне внедрения технологий информационного моделирования (BIM) в
строительную практику по всему миру, необходимо отметить необходимость работы
множества специалистов в единой команде и модели. Уже на начальном этапе
проектирования необходимо вводить множество важных параметров, например, для
расчета конструкций, о которых архитектор зачастую и не задумывается, что в свою
очередь часто приводит к ошибкам и переделкам в дальнейшем при расчете и
проектировании несущих конструкций. В данной работе представлена система
верификации информационной модели, монолитного железобетонного зданий, в которой
выявлено наиболее часто встречающиеся ошибки при переходе от архитектурной модели к
расчетной, с последующим выполнением конструкторских чертежей. В качестве
программного обеспечения информационного моделирования принят программный комплекс
Сапфир 3D и Лира-САПР для расчета и проектирования строительных конструкций.
Ключевые слова: информационное моделирование зданий, железобетонные
конструкции, верификация расчетной модели.
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Abstract. The introduction of information modeling technologies (BIM) into construction
practice around the world, many specialists to work in a single team and model. Already at the
initial design stage, it is necessary to introduce many important parameters, for example, for the
calculation of structures, which the architect often does not think about, which in turn often leads to
errors and alterations later in the calculation and design of supporting structures. This paper
presents a verification system for an information model, a monolithic reinforced concrete building,
which reveals the most common errors in the transition from an architectural model to a design
one, with the subsequent execution of design drawings. As software for information modeling, the
software package Sapphire 3D and Lira-SAPR for calculating and designing building structures
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was adopted.
The main types of errors that arise when creating an information model of a reinforced
concrete monolithic building at the initial stages during the transition from an architectural model
to a design one were considered.
The proposed system for building and verifying the information model at the “Analysis” and
“Working documentation” stages of a building’s life cycle reduces the likelihood of an error, for
this it is necessary to pay more attention to the correct formation of the initial data at the design
stages. In the future, it is necessary to develop practical recommendations for their elimination and
prevention.
Key words: building information modeling, reinforced concrete structures, verification of the
design model.
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Анотація. В роботі розглянуто сутнісні ознаки та проаналізовано особливості
формування матеріальної структури міста. Матеріальна структура міста є первинною
характеристикою об’єктивної реальності міста, складається із множини частин або
форм, що знаходяться у взаємодії та специфічному порядку. До основних віднесено:
цілісність, структурність та ієрархічність. Актуальність дослідження зумовлена
уточненням ряду понять та явищ, що пов’язані із формуванням матеріально-просторового
середовища міста. Методологічну основу дослідження становлять філософський,
аксіоматичний та системний підходи.
Ключеві слова: матеріальна структура міста, ознаки, цілісність, структурність,
ієрархічність.
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LOW FREQUENCY CONDUCTIVITY IN SUPERIONIC CRYSTALS
APPROACH OVERLAP UNSTABILITY ZONES.
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Аннотация. В предлагаемой статье анализируются механизмы низкочастотной
проводимости в суперионных кристаллах (СИК). В приближении перекрытых зон
неустойчивости (ЗН) рассмотрен механизм низкочастотной проводимости, связанный с
рекомбинацией ионов, принадлежащим неустойчивым парам, с «чужими» вакансиями.
Обсуждается роль точечных дефектов разных типов в ионном переносе.
Ключевые слова: суперионные проводники, фазовые переходы, точечные дефекты,
ионная проводимость, зона неустойчивости, неустойчивые пары.
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Анотація. Ефективна і безпечна фармакотерапія досягається різними шляхами,
включаючи комбіноване застосування лікарських засобів, це особливо актуально при корекції
патологічних змін різноманітних рівнів регуляції, з наявністю супутніх захворювань, що
диктують призначення саме комплексної фармакотерапії. Комбіноване використання
лікарських засобів має ряд переваг порівняно з монотерапією, і, в першу чергу – це
підвищення ефективності терапії та зниження частоти і тяжкості побічних ефектів.
Зміни, що виникають в результаті взаємодії лікарських засобів при одномоментному або
послідовному їх застосуванні, реалізуються у вигляді різних ефектів, які призводять до змін
фармакодинамічної дії лікарських препаратів.
Ключові слова: фармакотерапія, взаємодія, синергізм, антагонізм.
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Abstract.
In the article issues of pharmacodynamic interaction of medicinal products, which have a
significant effect on the final pharmacotherapeutic effect, are considered, therefore, when
administering the combination of medicinal products it is necessary to take into account the
possibility of their pharmacodynamic interaction for the control of the effectiveness of treatment.
Effective and safe pharmacotherapy is achieved in various ways, including the combined use of
drugs, this is especially true in the correction of pathological changes in various levels of
regulation, with the presence of concomitant diseases that dictate the appointment of a complex
pharmacotherapy. Combined use of drugs has a number of advantages over monotherapy, and,
above all, it is an increase in the effectiveness of therapy and a decrease in the frequency and
severity of side effects. Changes that arise as a result of the interaction of drugs at a one-time or
sequential use, are realized in the form of various effects that lead to changes in the
pharmacodynamic effects of medicinal products. In order to increase the number of drugs during
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Аннотация. Проведены исследования материала (полиэтилена марки Purell) и самих
контейнеров из этого материала с целью определения возможности их использования при
производстве лекарственных средств для парентерального и орального применения.
Ключевые слова: полиэтилен, контейнер, упаковка, лекарственное средство.
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ANALYSIS OF ADSORPTION OF NON-IONIC SURFACTANTS FROM
AQUEOUS SOLUTIONS AT HYDROFOBIC CARBON SORBENTS

АНАЛІЗ АДСОРБЦІЇ НЕЙОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ
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Київ, вул. Героїв Оборони,15

Анотація. Досліджено взаємозв’язок асоціативних та адсорбційних взаємодій при
адсорбції нейонних поверхнево-активних речовин (ПАР) типу оксиетильованих октилфенолів
(тритонів Х-45, Х-100, Х-305) на гідрофобному непористому вуглецевому сорбенті –
графітованій сажі. Показано, що при концентрації, яка не перевищує критичну
концентрацію міцелоутворення (ККМ), адсорбційний шар нейонних ПАР на поверхні
непористого вуглецевого сорбенту може бути мономолекулярним або утвореним із
асоціатів більшої товщини, ніж моношар, залежно від енергії взаємодії адсорбат –
адсорбент і ступеня гідрофобності молекули ПАР.
Ключові слова: адсорбція, асоціація, міцелоутворення, поверхнево-активна речовина,
графітована сажа.
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Abstract. The relationship between associative and adsorption interactions during adsorption
of non-ionic surfactants of oxyethylated octylphenols type (Тritons X-45, X-100, X-305) at the
hydrophobic non-porous carbon sorbent such as graphitized carbon black is investigated. It has
been shown that at surfactant concentration, which do not exceeding the critical micelle formation
concentration (CMC), the adsorption layer of surfactant at the surface of non-porous carbon
sorbent can be monomolecular or formed from associates of larger thickness than the monolayer,
depending on the interaction energy between adsorbate-adsorbent and the degree of hydrophobicity
of the surfactant molecule.
Keywords: adsorption, association, micelle formation, surfactant, graphitized carbon black.
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DISORDER OF VITAMIN D METABOLISM IN CHILDREN WITH

UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
ПОРУШЕННЯ D-ВІТАМІННОГО ОБМІНУ У ДІТЕЙ З НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ
ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
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Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, бул. Т. Шевченка 13, 01601
Анотація. В Україні сьогодні дуже мало робіт присвячених питанню забезпеченості
вітаміном D3 дітей підліткового віку з дисплазією сполучної тканини. Тому метою роботи
було дослідити рівень забезпеченості вітаміном D3 дітей підліткового віку з дисплазією
сполучної тканини, шляхом визначення рівня 25ОНD3 в сироватці венозної крові.
Встановлено значне зниження рівня 25ОНD3 в сироватці венозної крові дітей як з НДСТ
так і без НДСТ. Причому рівень 25ОНD3 у дітей з НДСТ був значно нижче і відповідав
показникам глибокого дефіциту вітаміну D (у 81,4% дітей з НДСТ рівень 25ОНD3 нижче 25
нмоль / л) в порівнянні з дітьми без НДСТ. Кореляційний аналіз дозволив встановити
достовірний зворотний зв'язок між рівнем оксипроліну і 25ОНD3, що підтверджує гіпотезу
про порушення синтезу кальцій - зв'язуючого білка і 25-гідроксихолекальциферолу у дітей з
НДСТ.С метою профілактики розвитку різних соматичних процесів дітям пубертатного
віку, особливо з НДСТ, необхідне призначення препаратів вітаміну D3 в осінньо-зимовий
період року паралельно з раціональним харчуванням.
Ключові слова: діти, недиференційована дисплазія сполучної тканини, вітамін D3,
25ОНD3
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Abstract. Currently in Ukraine there are very few works devoted to the issue of vitamin D3
provision in puberty age children with connective tissue dysplasia. Therefore, the purpose of the
study is to investigate the level of vitamin D3 in children with connective tissue dysplasia, during
their puberty, by measuring the level of 25OHD3 in venous blood serum. The study was conducted
on 43 children (21 girls and 22 boys) aged 10–16 years: 27 with undifferentiated connective tissue
dysplasia (uCTD) (13 girls and 15 boys) and 15 children (8 girls and 7 boys) without uCTD.A
significant decrease in the level of 25OND3 in venous blood serum of children was found, both with
uCTD and without uCTD. Moreover, the level of 25OND3 in children with uCTS was significantly
lower and corresponded to high vitamin D deficiencies (in 81.4% of children with uCTD the
25OND3 was below 25 nmol / L) compared to children without uCTD. Correlation analysis
allowed to establish a reliable feedback between the level of oxyproline and 25OND3, which
confirms the hypothesis of a violation of the synthesis of calcium-binding protein and 25hydroxycholecalciferol in children with uCTD. In order to prevent the development of various
somatic processes in puberty age children, especially with uCTD , it is necessary to prescribe
vitamin D3 in the autumn-winter period of the year in parallel with the rational nutrition.
Key words: children, undifferentiated connective tissue dysplasia, vitamin D3, 25OHD3
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MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE SHAPE OF THE HEART OF A
COCK WITH ABNORMAL MULTIPLE HEART CHAMBERS

МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМИ СЕРЦЯ ПІВНЯ ПРИ АНОМАЛЬНІЙ
БАГАТОЧИСЕЛЬНІЙ ЗАКЛАДЦІ СЕРЦЯ.
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Дніпро, вул.Севастопольська 19, 49010.

Анотація. У статті розглядається аномалія чисельної закладки серця півня. Аномалії
форм серця і розташування серця – один з мало вивчених розділів кардіології. У статті
проведено аналіз морфометричних характеристик серця півня, у якого було виявлено вісім
сердець. Цей аналіз дозволив визначити зміни форми серця при багато чисельній закладці.
Для визначення форми серця нами був застосований метод обчислювання індексу
співвідношення ширини серця до довжини серця.
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Ключові слова: серце півня, морфометричний аналіз форми серця, аномалії закладки
серця.
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Abstract. The article discusses the anomalous multiple tab heart of a cock. Anomalies of the
heart shape and the location of the heart - one of the little studied sections of cardiology. The
article analyzes the morphometric characteristics of the heart of a cock, which has been identified
eight hearts. This analysis allowed us to determine changes in the shape of the heart in case of
multiple insertion. To determine the shape of the heart, we used the method of calculating the index
of the ratio of the width of the heart to the length of the heart.
Key words: heart of a cock, morphometric analysis of the heart shape, anomalies of the
heartbeat.
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УДК 159.9.072.432
MANIFESTATION OF SYMPTOMS OF DEPRESSION IN FOREIGN
STUDENTS IN STAVROPOL STATE MEDICAL UNIVERSITY

ПРОЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ ДЕПРЕССИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Kozlova I. L. / Козлова И.Л.
Chehaitli A. / Чехаитли А.
Stavropol State Medical University, Department of Psychiatry
Stavropol, LeninStreet, 441, 355000
Ставропольский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии,
г.Ставрополь, ул.Ленина, 441, 355000.

Аннотация. В данной статье рассматривается проявление субдепрессивных
состояний и симптомов ситуационно-обусловленной депрессии у иностранных студентов 1го и 5-го курсов СтГМУ, их влияния на процессы адаптации к другой стране, культуре,
языку, процессу обучения и общения с другими русскоговорящими студентами; изложена
стратегия проведения экспериментально-психологического исследования 100 студентов при
помощи методики дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге
(адаптация Т.И.Балашовой), специального мини-опросника.
Ключевые слова: тест Зунге (адаптация Т.И.Балашовой), депрессия, субдепрессия,
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ситуационно-обусловленная депрессия, адаптация.
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Abstract:This article examines the manifestation of sub-depressive states and symptoms of
situationally-induced depression in foreign students of the 1st and 5th courses of Stavropol State
Medical University, their ( depressive states) influence on the processes of adaptation to another
country, culture, language, the process of learning and communication with other Russian-speaking
students; outlined a strategy for conducting an experimental psychological study of 100 students
using the Zunge technique for the differential diagnosis of depression (T.I. Balashova’s adaptation),
a special mini-questionnaire.
Keywords: Zunge test (adaptation by T.I. Balashova), depression, sub-depression, situationalrelated depression, adaptation
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METHODS DIAGNOSTICS MASTITIS LATENTIS IN COWS AND THEIR
CHARACTERISTIC UNDER ExAT "AGRO - UNION"SINELNIKOVSKIY
DISTRICT OF DNIPROPETROVSKIY REGION

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ СУБКЛІНІЧНОГО МАСТИТУ У КОРІВ ТА ЇХ
ХАРАКТЕРИСТИКА В УМОВАХ Пр-АТ «АГРО-СОЮЗ» СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Koreуba LV / Корейба Л.В.
с. vet. Sc / к.вет.н., доцент
ORCID: 0000-0002-8656-1779
Golovko U.V. / Головко Ю.В.
Master / магістр
Золотоноша К.М. / Zolotonosha K.M.
Dniprovsk state agrarian economics university, Dnipro
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро

Анотація. Мастит у корів в умовах приватного підприємства «Агро-Союз» має
широке розповсюдження і становить 25% від загальної кількості тварин. Найвищий
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відсоток захворюваності припадає на зимово-весняний період (16%), менший на літньоосінній (9%). Субклінічну форму маститу діагностовано у 12% випадків від усіх уражень.
Найбільш схильні до захворювання високопродуктивні корови з продуктивністю від 9000 до
9200 кг віком більше 3 років.
Наслідки лабораторної діагностики субклінічного маститу за показниками рН
молока та кількості соматичних клітин у виробничих умовах є об'єктивною ознакою
запалення тканин молочної залози.
Ключові слова: корови, мастит, субклінічна форма маститу, методи діагностики.
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університету / Житомирський НАЕУ. – 2012. – Т. 3. – Ч. 2. – № 1(32). – С. 8691.
5. Харута Г.Г, Касянчук В.В, Хоменко В.І. Мастит сільськогосподарських
тварин: Методичні рекомендації. – К., 1997. – 28с.

References:
1. Dmytriv O. Ya. (2002). Subklinichnyi mastyt koriv (etiolohiia, patohenez,
metodydiahnostyky i profilaktyky): Avtoref. dys. kand. vet. nauk [Subclinical mastitis of cows
(etiology, pathogenesis, methods of diagnosis and prevention): Author's abstract. dis. cand. vet.
sciences]. Lviv [in Ukrainian].
2. Koreyba L.V. (2015). Poshyrennya akushers’koyi patolohiyi u koriv holshtyns’koyi porody
v umovakh pryvatnoho aktsionernoho tovarystva «Ahro-Soyuz» Synel’nykivs’koho rayonu
Dnipropetrovs’koyi oblasti [Distribution of obstetric pathology in cows of Holstein breed in the
conditions of the private joint-stock company "Agro-Soyuz" of Sinelnikovsky district of the
Dnipropetrovsk region] in Problemy zooinzheneriyi ta veterynarnoyi medytsyny: Zbirnyk naukovykh
prats’ Kharkivs’koyi derzhavnoyi zooveterynarnoyi akademiyi [Collection of scientific works of the
Kharkov State Veterinary Academy], issue 30, vol. 2, pp. 78-82
3. Koreyba L.V. Subclinical mastitis in cows and its impact on the sanitary-hygienic quality
of milk /L.V. Koreyba, V.O. Sapronova, V.V. Herasymova // Sourcebook of VII Scientific
Conference of Students and Young Scientists. Vol.2. – Zhytomyr: 2011 – P.44 – 46. Zhitomir [in
Ukrainian].
4. Koreyba L. V., Zazharskyi V. V., Zazharskyi, V. V., Zakutaieva A. E. (2012).
Diahnostychni ta likuvalno-profilaktychni zakhody pry subklinichnomu mastyti u koriv [Diagnostic
and therapeutic and prophylactic measures at subclinical mastitis in cows]. Visnyk Zhytomyrskoho
natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu : Zhytomyrskyi NAEU [in Ukrainian].
Сборник тезисов

34

www.scientificuniverse.by

Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2019

5. Kharuta H. H, Kasianchuk V. V, Khomenko V. I. (1997). Mastyt
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Abstract. Mastitis in cows at the conditions of private enterprise "Agro-Soyuz" is widespread
and equals 25 % of the total number of cows. The highest percentage of morbidity occurs in the
winter and spring (16 %) and less in summer and autumn (9 %). Subclinical form of mastitis
diagnosed in 12 % of all lesions. The most highly exposed to the disease are cows over 3 years of
age with high productivity from 9000 to 9200 kg.
The outcome of laboratory diagnostics for subclinical mastitis in terms of the pH of milk and
milk somatic cell in a production environment represents an objective evidence of inflammation of
the breast tissue.
Key words: cows, mastitis, subclinical form of mastitis, methods diagnostics.
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REGIONAL INNOVATION SYSTEM – A FACTOR OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE FEDERATION

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА – ФАКОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ
Zaitsev N. S / Зайцев Н.С.
Postgraduate/ аспирант

Аннотация. Дано определение и показана сущность региональной инновационной
системы. Поэлементно рассмотрена модель региональной инновационной системы. На
примере локальной инновационной системы, являющейся составной частью СЗФО, показана
ее роль в модернизации и развитии экономики Российской Федерации, а также СанктПетербург, как важная региональная инновационная система в составе Федерального
округа. Приведены факторы ее развития, проблемы и главная цель.
Ключевые слова: Региональная инновационная система, инновации, инновационное
развитие, инновационный потенциал, инновационные процессы.
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Abstract. The essence of the regional innovation system is defined and shown. The model of
regional innovation system is considered by element. On the example of the local innovation system,
which is an integral part of the northwestern Federal district, its role in the modernization and
development of the economy of the Russian Federation, as well as St. Petersburg, as an important
regional innovation system in the Federal district. The factors of its development, problems and the
main goal are given.
Key words: Regional innovation system, innovations, innovative development, innovative
potential, innovative processes.
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Abstract. Methods of mathematical statistics (MS), which encompass econometrics (E) as
well, cannot solve all the socio-economic problems. This work attempts to cast light on applying to
expert judgements (EJ) when handling socio-economic tasks (SE).
In order to carry out the expert survey the authors turned to the method of “self-judgement”
or “self-assessment”. The respondents (simultaneously “self-judges” or “self-assessors”) were
learners of English who were asked to assess their level of the language command according to the
standard criteria used in language learning theory. For example, some parameters to assess were
levels of speaking and writing, level of writing for academic purposes, etc. Moreover, a well-known
scale of one to 10 was employed in which the values from 1 to 10 were verbalized. The expert
judgement results were processed to calculate the dispersion. Due to keen interest in income
distribution, a well-known Gini coefficient (G) was applied to. For our samples 1 G= 0, 39-0, 44
which has reflected G for incomes in Russia and the USA over the last years.
The work aims to research the dependence of change of variance of English marks at school
on the variance of income distribution. It is offered to consider the interdependence of “academic”
and economic inequality.
Key words: educational research and development, expert judgment, students of social and
economic areas, specialized questionnaires, foreign languages teaching
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The samples included students, master’s students, postgraduates, people who are learning English
and learnt English some time ago.
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Аннотация. Многие из социально-экономических проблем не решаются только
методами математической статистики (MS) (к этой же группе относятся и
эконометрические методы (E)). В работе освещено направление, применение экспертных
оценок (EJ) к решению социально-экономических задач (SE).
Для проведения опроса экспертами авторы прибегли к приему «самооценивания».
Респондентами – «самоэкспертами» – стали сами изучающие английский язык. В анкете
просили оценить свой уровень по стандартным показателям, которые применяются в
изучении английского языка. Необходимо было оценить следующие параметры: 1) уровни
английской устной и письменной речи; 2) уровень английского академического письма по
своему направлению и другие параметры. Применялись хорошо знакомые респондентам
вербализованные 10-бальные шкалы. Результаты EJ обрабатывались с целью измерения
разброса (dispersion и т.п.). В связи с особенным интересом к распределению дохода
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применялся известный коэффициент Джини (G). Для наших выборок2 G равняется 0,390,44. Это такие же по величине коэффициенты Джини для доходов России и США за
последние годы.
В работе ставится задача выявления зависимости изменения дисперсии учебных
оценок по английскому языку от дисперсии распределения доходов. Предлагается изучения
взаимозависимости «учебного» и экономического расслоения.
Ключевые слова: исследования в области образования, методы экспертных оценок,
студенты социально-экономического направлений, специализированные анкеты, обучение
иностранным языкам
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Анотація. В роботі обгрунтовано, що результатом формування нової господарської
парадигми світу є структурні трансформації у національних економіках. Визначено, що
виділяють різні підходи до оцінки структурної трансформації економіки країни.
Досліджено підхід оцінки структурної трансформації економіки країни за рівнем індексу
Бертельсмана. Розглянуті складові та критерії
індексу Бертельсмана. Автором
досліджено динаміку індексу Бертельсмана для України та на основі розрахунку індексу для
країн з перехідною економікою виділено два блоки країн: європейські та пострадянські
країни. За результатами реалізації методичного підходу дійшли до висновку, що в Україні
висока вірогідність трансформаційного процесу, яка – всупереч дії загальних регуляторів –
при необхідності виробляє розбіжності в спрямованості і результатах трансформації на
різних фазах процесу.
Ключевые слова: структурна трансформація, індекс Бертельсмана, оцінка,
методичний підхід

Вступление. Посилення інтеграційних і глобалізаційних процесів та
прояви кризових явищ у світовій економіці в останні десятиліття зумовили
значні зміни основних тенденцій розвитку світового господарства та
актуалізували зміни в економічному устрої багатьох країн. Формування нової
господарської парадигми світу відповідно відбилося у міжнародному поділі
праці, характері та принципах світогосподарських зв’язків і структурних
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Выборки были: студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, изучающие или изучавшие английский
язык.
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трансформаціях у національних економіках.
Тема структурних трансформацій стає дедалі актуальнішою і для України,
що обумовлено необхідністю використання методичних підходів до оцінки
структурної трансформації країни.
Основной текст. Для оцінки структурної трансформації країни
використовуються різні підходи. Розглянемо підхід оцінки трансформації за
рівнем індексу Бертельсмана, що дозволяє досліджувати трансформацію
економік, що є дуже нестійкими і мінливими, вивчити феномени і процеси, які
зазвичай приховані звичними інститутами і соціальної структурою, цінностями
і масовою підтримкою.
Індекс трансформації Бертельсманна (БТІ) аналізує та оцінює як країни
формують суспільні зміни до демократії та ринкової економіки. Експерти
країни досліджують, наскільки в цілому було виконано 17 критеріїв для кожної
з 129 досліджених країн (рис. 1).
5 критеріїв

5 критеріїв

7 критеріїв

• Державність
• Політична участь
• Верховенство права
• Стабільність
демократичних інститутів
• Політична та суспільна
інтеграція

• Рівень соціальноекономічного розвитку
• Організація ринку і
конкуренція
• Валюта і стабільність цін
• Приватна власність
• Соціальні регулятори
• Економічні показники
• Стійкість

Політична трансформація

Економічна трансформація

• Ступінь загроз
• Ступінь креативності
• Ефективність
використання ресурсів
• Консенсус утворення
• Інтеграція
cпівробітництва
Трансформація управління

Рис. 1. Складові індексу трансформації Бертельсманна

Джерело: побудовано автором на основі [3]

Розрахуємо індекс трансформації Бертельсмана для України (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка індексу трансформації Фонду Бертельсманна
України за 2006-2016 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [3]

За класифікацією ООН Україна – це країна з перехідною економікою, тому
систематизуємо індекс трансформації Бертельсмана за 2016 р. саме для цього
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блоку країн (рис. 3).
За даними рис. 3 можна стверджувати, що спостерігається наочно картина
щодо розподілу блоку країн з перехідною економікою на європейські та
пострадянські країни.
Група країн східно-центральної Європи стійко демонструє більш високі
значення суб-індексів не тільки в порівнянні з пострадянськими, а й
балканськими країнами. До 2016 р. розрив значень економічних індикаторів
індексу в даних країнах дещо знизився, очевидно, за рахунок впливу
глобального фінансово-економічної кризи, яка більш сильно вразила більш
успішні країни (як Угорщина і Латвія). Однак в політичному вимірі відмінності

Рис. 3. Взаємозв’язок субіндексів індексу трансформації Бертельсмана для
країн з перехідною економікою в 2016 р.
Джерело: побудовано автором на основі [4]

між країнами залишаються помітними. Так, якщо в такій європейській країні,
як Польща, відбувалося деяке поліпшення якості політичних інститутів, то в
ряді країн південно-східної Європи стандарти демократії до кінця першого
десятиліття 2000-х стали більш проблематичними. Особливо помітними є
регіональні відмінності щодо поділу влади, свободи самовираження і
незалежності суддів.
Заключення та висновки. Отже, за динамікою індексу Бертельсмана для
країн з перехідною економікою за 2006-2016 рр. можна зробити висновки щодо
їхньої внутрішньої неузгодженості: субсистеми суспільства, як відносно
автономні цілісності, здатні реагувати на нові виклики особливим способом.
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Субсистеми освіти, науки, корпоративної економіки, ринків нерухомості,
індустрії дозвілля тощо здатні сформувати вектор розвитку, який, разом з тим,
веде до системної декомпозиції і нестійкості та вимагає «виборчої
спорідненості» (в термінології М. Вебера), різнорівневих погоджень з іншими
субсистемами з метою забезпечення стійкості і цілісності суспільства. Але до
того як узгодження стане актуалізованим, саморозвиток може встигнути
сформувати досить стійкі, зовні слабо узгоджені, але внутрішньо узгоджені
унікальні форми субсистем (інститутів, практик).
Дане положення підкреслює високу вірогідність трансформаційного
процесу, яка – всупереч дії загальних регуляторів – при необхідності виробляє
розбіжності в спрямованості і результатах трансформації на різних фазах
процесу. Такі розбіжності в структурно-економічній динаміці добре помітні на
багатьох прикладах пострадянських країн і країн Східної Європи.
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Abstract. The paper substantiates that the result of the formation of a new economic
paradigm of the world is structural transformation in national economies. It is determined that
different approaches to the estimation of structural transformation of the country's economy are
distinguished. The approach of assessing the structural transformation of the country's economy by
the level of the Bertelsmann index is investigated. The components and criteria of the Bertelsmann
index are considered. The author analyzes the dynamics of the Bertelsman Index for Ukraine and,
based on the index calculation, for countries with economies in transition, two blocks of countries
are allocated: European and post-Soviet countries. As a result of the implementation of the
methodological approach, it came to the conclusion that in Ukraine, the high probability of a
transformation process, which - contrary to the actions of general regulators - if necessary,
produces divergences in the direction and results of transformation at different phases of the
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process.
Key words: structural transformation, Bertelsmann index, evaluation, methodical approach
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Анотація. В роботі обгрунтовано, що для інтегрованої діагностики логістичної
діяльності транспортного підприємства необхідно врахувати такі блоки показників як
ефективність, продуктивність, надійність та гнучкість транспортного підприємства. На
основі цього сформована система показників інтегрованої діагностики логістичної
діяльності транспортного підприємства. Здійснена оцінка логістичної діяльності
вітчизняного транспортного підприємства та зроблені висновки.
Ключевые слова: інтегрована діагностика, ефективність, продуктивність,
надійність, гнучкість, система показників

Вступ. Підвищення ефективності логістичної діяльності транспортного
підприємства залежить від форм взаємодії різних видів транспорту в
інтегрованих перевезеннях. В залежності від форми їх взаємодії можуть
змінюватись показники діагностики логістичної діяльності транспортного
підприємства.
Основной текст. Доцільність інтегрованої діагностики логістичної
діяльності транспортного підприємства Якимишин Л.Я. обґрунтовує
вимірюванням його ефективності, продуктивності, ймовірності настання
ризиків та толерантності до навколишнього середовища [1, с. 16–18].
Показники,
що
характеризують
функціонування
транспортного
підприємства можна згрупувати в такі блоки:
− ефективність транспортного підприємства – характеризують здатність
приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо і визначаються за
формулою витрати що забезпечили цей результат ефективність результат;
− продуктивність транспортного підприємства – характеризують
ефективність діяльності людей у логістичних процесах. Продуктивність
вимірюється співвідношенням між остаточним результатом роботи системи «на
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виході» і обсягом людських ресурсів «на вході», що використовуються
системою для отримання цього результату;
− надійність транспортного підприємства – дають змогу зіставити
фактичні результати роботи системи із задекларованими чи встановленими
показниками. Для визначення фактичних показників роботи окремих ланок
логістичної системи можна використати формулу;
− гнучкість транспортного підприємства – відображають здатність
пристосування всіх ланок логістичної системи до часу, величини, асортименту і
способу доставки до індивідуальних запитів споживачів.
Інтегровану
діагностику
логістичної
діяльності
транспортного
підприємства пропонується здійснювати за системою показників (рис. 1).
Результати інтегрованої діагностики логістичної діяльності транспортного
підприємства за наведеною системою показників здійснені за звітністю
вітчизняного транспортного підприємства, яке займається агроперевезеннями
виключно залізничним транспортом (табл. 1).
За даними табл. 1 видно, що показники, що характеризують ефективність
діяльності персоналу у логістичних процесах транспортного підприємства мали
неоднозначну тенденцію. Так, кількість розвантажень/відвантажень на 1
робітника протягом дослідженого періоду зменшилося на три вагона, що
пояснюється зменшенням масштабів діяльності транспортного підприємства.
Кількість скомплектованих замовлень на одного робітника та кількість
замовлень на одного торгового агента протягом 2015-2017 рр. збільшилося
відповідно на 0,1 та 0,3.
Таблиця 1
Аналіз інтегрованої діагностики логістичної діяльності
транспортного підприємства за 2015-2017 рр.
Показники

2015

2016

2017

ПВ
11,5
ПЗ
24,9
ПТА
49,8
ЗТА
95,0
ОЛА
0,68
RIЛІ
133,3
ЗПЛО,%
92,4
Коб
1,6
tоб
233,1
dЛВ ,%
56,1
RК, %
37,4
dПс,%
95
dПр
85
ЯкП
2,4
dЗспец
100%
ГОПЛ
65%
Джерело: розраховано авторами

10,1
25,9
51,8
97,0
0,67
125,0
94
1,1
333,5
57,7
35,5
92
86
2,3
100%
65%

8,5
25,0
50,1
98,0
0,57
133,3
94,6
0,7
513,2
63,9
32,5
83
90
2,4
100%
65%

Сборник тезисов

44

2016
від
2015
-1,5
1,0
2,0
2,0
0,0
-8,3
1,6
-0,5
100,4
1,6
-1,9
-3,0
1,0
-0,1
0
0

Відхилення
2017
від
2016
-1,5
-0,9
-1,7
1,0
-0,1
8,3
0,6
-0,4
179,7
6,2
-2,9
-9,0
4,0
0,1
0
0

2017
від
2015
-3,0
0,1
0,3
3,0
-0,1
0,0
2,2
-0,9
280,1
7,8
-4,9
-12,0
5,0
0,0
0,0
0,0
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Кількість
розвантажень/відвантажень
на 1 робітника (ПВ)
Кількість скомплектованих
замовлень на 1 робітника (ПЗ)
Кількість замовлень на
1 торгового агента (ПТА)

Показники характеризують ефективність
діяльності людей у логістичних процесах.
Вимірюється кількістю логістичних операцій,
наданих одним робітником за одиницю часу
(рік, місяць, тиждень тощо)

Кількість замовлень на
1 торгового агента (ЗТА)

Показники, що
характеризують
ефективність

Оборот логістичних активів
(ЛА) - ОЛА

Показник ефективності використання ЛА

Рентабельність інвестицій в
логістичну інфраструктуру (ЛІ) RIЛІ
Завантаженість потужностей
логістичних об’єктів ЗПЛО
Оборотність запасів
 кількість оборотів - Коб
тривалість одного обороту tоб

Показники, що
характеризують
надійність

Показник характеризує ефективність
використання складських площ, транспорту,
обладнання тощо
Показник характеризує повернення авансованих
оборотних коштів за період від часу нагромадження запасу до отримання готівки за реалізацію
Показник характеризує обсяг готівки,
замороженої в запаси

Витрати утримання запасів ВЗ

Показники, що
характеризують
гнучкість

Показник прибутковості інвестиційної діяльності
підприємства в ЛІ

Частка логістичних витрат в
структурі загальних витрат dЛВ

Показник характеризує вагомість витрат, пов’язаних із різними видами логістичної активності

Рентабельність каналів збуту
(сегментів, клієнтів) RК

Показник характеризує вигідність та
ефективність конкретних каналів збуту

Надійність поставок dПс

Показник характеризує готовність підприємства
дотримуватись умов поставок

Готовність до здійснення
поставки dПр

Показник характеризує готовність підприємства
підтримувати базовий рівень обслуговування

Якість поставки ЯкП

Показник характеризує готовність підприємства
виявити та усунути недоліки в обслуговуванні

Гнучкість виконання замовлення
dЗспец

Показник відображає спроможність реагувати
на спеціальні або неочікувані потреби
споживачів, здатність прискорювати виконання
замовлення або його зміну
Показник характеризує здатність підприємства
пропонувати споживачам вигідні для них
форми оплати за трансакцію, зокрема
«товарний кредит або відтер-мінування оплати»
або його зміну

Гнучкість оплати ГОПЛ

Рис. 1. Система показників інтегрованої діагностики логістичної
діяльності транспортного підприємства

Джерело: розробка власна на підставі [2-4]

Що стосується показників ефективності транспортного підприємства, то
вони в 2017 р. гірші за показники 2015 р. Так, оборот логістичних активів
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транспортного підприємства в 2015-2017 рр. зменшився на 0,1 рази через
зменшення обсягів наданих послуг. Рентабельність інвестицій в логістичну
інфраструктуру транспортного підприємства в 2015-2017 рр. залишилася без
змін. Часка логістичних витрат транспортного підприємства в 2017 р. була
більшою за рівень 2015 р. на 7,8 %.
Надійність транспортного підприємства характеризується показниками
надійності поставок, готовності до здійснення поставки та якості поставки. Так,
надійність поставок транспортного підприємства за 2015-2017 рр. зменшилася
на 12 %, що негативно характеризує загальну надійність підприємства. У
зв’язку з цим зріс протягом дослідженого періоду показник якості поставок.
Так, в 2015-2017 рр. готовність транспортного підприємства виявляти та
усувати недоліки в обслуговуванні збільшилася на 5%.
Показники, що характеризують гнучкість транспортного підприємства
протягом 2015-2017 рр. не змінилися.
Заключення та висновки. Отже, для інтегрованої діагностики логістичної
діяльності транспортного підприємства запропонована система показників, яка
складається з таких блоків як ефективність, продуктивність, надійність та
гнучкість транспортного підприємства. Для апробації запропонованої системи
показників інтегрованої діагностики логістичної діяльності зроблені
розрахунки показників за даними вітчизняного транспортного підприємства.
Литература:
1. Якимишин Л.Я. Ідентифікація та оцінка ланцюга пропозиції
промислового підприємства: Автореф. дис…канд. економ. наук: 08.06.01/
Ужгород. нац. ун-т. Ужгород, 2006. 24 с.
2. Економічна енциклопедія. У трьох томах. Т.1/ Редкол.: С.В. Мочерний
(відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.
3. Чухрай Н. Логістичне обслугоування: Підручник. Львів: Вид-во Нац. унту «Львівська політехніка», 2006. 292 с.
4. Kempny D. Logistyczna obsluga klienta. Warszawa: PWE, 2001. 285 s.
References:
1. Yakymyshyn L.Ia. Identyfikatsiia ta otsinka lantsiuha propozytsii promyslovoho
pidpryiemstva: Avtoref. dys…kand. ekonom. nauk: 08.06.01/ Uzhhorod. nats. un-t. Uzhhorod,
2006. 24 s.
2. Ekonomichna entsyklopediia. U trokh tomakh. T.1/ Redkol.: S.V. Mochernyi (vidp. red.) ta
in. K.: Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2000. 864 s.
3. Chukhrai N. Lohistychne obsluhouvannia: Pidruchnyk. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska
politekhnika», 2006. 292 s.
4. Kempny D. Logistyczna obsluga klienta. Warszawa: PWE, 2001. 285 s.
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Анотація: У статті розглянуті чинники та оцінка економічної захищеності
підприємства в умовах маркетингової діяльності з формуванням тенденції зміни та
врахуванням функціональної залежності між кількісною оцінкою конкурентоспроможності
підприємства і його рівнем економічного захисту через індекс інтенсивної конкуренції
підприємств.
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Abstract. The factors and an estimation of economic protectability of an enterprise in the
conditions of marketing activity, where the category of competitiveness of the enterprise is one of
the main ones, are considered in this paper. If the competitiveness is low, then the innovative
activity of the company itself does not justify, and the risk of additional losses increases and,
accordingly, the state of economic protectability falls. The more competitive the company,
combined with effective marketing policies, the more flexible it responds to changes in the
competitive environment and thus has better security in terms of its economic protection. To ensure
the full economic protectability of the enterprise, the process of managing its commercial activity
should cover: the formation of an optimal range of goods and services in accordance with
consumer demand; organization of advertising of goods and services provided to consumers;
management of inventories created for uninterrupted trade. In this case, the economic relationship
between suppliers and buyers of goods and services with an orientation on the basic principles of
commercial activity should be regulated. Considering competitiveness as the main category of
financial and economic analysis, which is responsible for the ability of the enterprise to receive
profit not below the set level, it is assumed the existence of a functional relationship between the
quantitative assessment of the competitiveness of the enterprise and its level of economic protection
through the function of marketing activity between the level of economic protectability of the
enterprise at the end of the reporting period and the index of intense competition, under the
influence of which falls into the enterprise during the reporting period. The index of intensive
competition is calculated on the basis of the indicator of profitability of the market, which equates
to the level of competitiveness, taking into account the functional dependence: the higher the index
of intensive competition, that is, its greater impact on the market of industrial products, the lower
the level of economic protectability, and vice versa, the greater the protection against intense
competition , the higher the level of economic protectability of this enterprise.
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
проблемы
функционирования
агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в новых
экономических и административных условиях хозяйствования, как важнейшего сектора
экономики республики. Представлена точка зрения авторов на механизм взаимодействия
государства и агробизнеса, которые посредством различных форм партнерства
воздействуют на развитие отрасли, способствуют эффективному использованию
имеющихся ресурсов и глубокой переработке исходного сырья, наращиванию производства
конкурентоспособной
продукции,
обеспечению
продовольственной
безопасности
государства. Особое внимание уделено рекомендациям по созданию хозяйственных
организаций с замкнутым циклом производства, что позволит повысить эффективность
функционирования предприятий агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, эффективность агропромышленного
комплекса, экономические отношения, экономическая реформа, рыночная экономика,
государственно-частное партнерство, агропромышленная интеграция.

Экономика как процесс, как система напоминает живой организм, который
развивается исключительно под влиянием определенных факторов, прежде
всего человеческого. История развития человечества богата колоссальным
опытом развития экономических отношений, их реформированием, успехами и
неудачами. Одним из последних этапов реформирования экономических систем
был отказ от государственной плановой системы хозяйствования.
Данные решения имели очень серьезную социальную направленность. Так,
каждый гражданин, включая новорожденных, получал свою долю в виде
ценных бумаг (ваучеры, боны и т.д.) в бывшей «общенародной собственности»,
что должно было выступать основным мотивирующим фактором повышения
экономической результативности деятельности человека, его социальной
защищенности. Как результат произошло дробление «общенародной
собственности», что привело к разрушению единого хозяйственного
механизма. Право на существование получили хозяйствующие субъекты с
различной формой собственности, с единственной законодательной целью –
получение прибыли, при этом разными путями.
Причиной этого явилась неготовность сформированных на тот период
государственных структур к профессиональному
решению объективно
назревших проблем реформирования экономических и социальных отношений.
Вместе с тем, приступать к ликвидации колхозов следовало только при
наличии
четко
выработанной
стратегии
и
тактики
развития
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сельскохозяйственного производства.
Только экономически активная занятость сельских жителей гарантирует
сохранение и развитие со своей необходимой социальной инфраструктурой
(детские дошкольные учреждения, школы, дома культуры, фельдшерские
пункты). В свою очередь все это требует создания новых хозяйственных
организаций.
Все вышеперечисленные проблемы настоятельно требуют дальнейших
преобразований в сельском хозяйстве, которое является ведущей отраслью
республики. Учитывая, что земля является государственной собственностью, и
её использование должно быть основано на интересах всего общества − одним
из таких направлений продолжения реформирования может быть создание
новых организационных форм хозяйствования на основе государственночастного партнерства [2].
Механизм взаимодействия государства и агробизнеса следует
рассматривать как систему, субъектами которой являются государство и
бизнес, которые при помощи различных форм партнерства воздействуют на
развитие отрасли, способствуют эффективному использованию имеющихся
ресурсов, глубокой переработкой исходного сырья, наращиванию производства
конкурентоспособной
продукции,
обеспечению
продовольственной
безопасности государства.
В настоящее время в сельском хозяйстве основными организационными
формами хозяйства являются малые и средние фермерские хозяйства, которые
в
подавляющем
большинстве
занимаются
сугубо
производством
(выращиванием) сельскохозяйственной продукции и её реализацией. Только
незначительная часть зерновых, овощей, фруктов подлежит первичной
переработки (мука, томат-паста, сок и др.). Вместе с тем, продукты первичной
переработки являются сырьем для производства множества готовых к
употреблению продуктов. Экономическая и социальная эффективность от
этого будет колоссальной − увеличение добавленной стоимости, количества
рабочих мест, внедрение наукоемких технологий, способствующих хранению и
глубокой переработке овощей и фруктов, повышению конкурентоспособности
готовой продукции.
В теории и практике известно несколько договорных форм осуществление
государственно-частного партнерства (ГЧП), договор подряда, договор аренды,
договор доверительно управления, концессионный договор, хозяйственные
товарищества и общества. Договорные формы государственно-частного
партнерства определяются законом «О государственно-частном партнерстве»
как базовым для осуществления данного вида хозяйственной деятельности[1].
На наш взгляд в нынешней ситуации в сельском хозяйстве в ПМР, когда
земля поделена на паи, сдана в аренду её гражданам, наиболее приемлемой
формой контракта государственно-частного партнерства может быть создание
хозяйственных товариществ и обществ (коммерческие организации).
С учетом реализуемого в республике направления реформирования
отношений форм собственности на селе, а именно распределение земли на паи
бывшим колхозникам, при этом, земля остается государственной
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собственностью, в АПК сложилась ситуация требующая организации
экономически целесообразного взаимодействия всех участников рыночной
экономики.
Сокращение сроков реформирования продовольственного сектора на базе
государственно-частного партнерства, на наш взгляд, может быть обеспечено за
счет частных инвестиций, в том числе и резидентов. Значительные шансы в
этом плане имеются в сотрудничестве с зарубежными инвесторами. В этом
случае речь будет идти о совместном акционерном открытом обществе.
Данный вариант нами рассматривается как наиболее реальный, так как
рассчитывать на частных республиканских инвесторов не приходится в виду их
незначительности. Кроме этого, инвестор полезен не только своими
финансовыми возможностями, а также возможностями решать проблемы на
рынках ресурсов, а в ситуации ПМР, особенно рынках сбыта.
Таким образом, систематизация работы в АПК путем образования
современных коммерческих структур позволит обеспечить:
− переход от раздробленного и рассредоточенного производства к его
специализации и концентрации с учетом природных, климатических и
социальных условий;
− концентрацию производства продукции и создание достаточных
сырьевых баз для перерабатывающей промышленности;
− развитие агропромышленной интеграции на основе правильного
взаимодействия и взаимовлияния двух отраслей;
– использовать передовые достижения науки, техники, технологии,
организации производства и труда.
При организации новых коммерческих организаций исключительно
тщательной переработке должны быть подвергнуты вопросы экономических
взаимоотношений между учредителями, а также самой организацией и
государством.
В заключении отметим, что рассматриваемая в данной статье проблема не
может быть решена одномоментно. Она исключительно важная и сложная,
требующая глубокой проработки на уровне государственных, муниципальных
структур и научного сообщества, принятия соответственных законодательных и
нормативных актов.
Однозначно только можно утверждать, что другой альтернативы
повышения эффективности использования нашего основного ресурса, которым
является земля, обеспечения продовольственной безопасности страны,
сохранения сельских поселений и прекрасных тружеников – нет.
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Annotation. The article deals with the problems of the functioning of the agro-industrial
complex of the Pridnestrovian Moldavian Republic (PMR) in the new economic and administrative
conditions of management, as the most important sector of the republic's economy. The authors'
point of view is presented on the mechanism of interaction between the state and agribusiness,
which, through various forms of partnership, influences the development of the industry, contributes
to the efficient use of available resources and the deep processing of raw materials, increasing the
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The article is devoted to the state and trends of development of domestic medical and health
services.
At the present stage of development of international economic relations globalization
processes covered all spheres of the world economy, including the world market of tourist services.
The current trend in the economy of virtually all countries of the world is an increase in the share
of tourist services, both in the structure of the gross domestic product and in the structure of
consumption. Zakarpattia is one of the priority areas in terms of attractiveness and prospects for
the development of international tourism in Ukraine. He not only must become a powerful tool for
economic growth in the region, but can also serve as an effective factor in creating a positive image
of Zakarpattia as a pearl of international tourism.
Given the recent changes in the world market situation, there is an urgent need to study
trends in the development of international tourism in the region. However, the development of
tourism, especially in the context of international scale, is so dynamic that there is a need to follow
the current trends in its manifestation in the regional aspect.
Towards solutions to the problems of tourism at the regional and local levels, optimization of
external and internal tourist flows, is seen in improving the mechanisms of state regulation of the
industry, taking into account foreign experience. Ensuring sustainable development of the tourist
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industry of the region should be based on the modernization of tourism and recreation and
recreation infrastructure. To this end, it seems necessary to introduce a special investment regime
to promote the construction and reconstruction of tourist infrastructure.
Key words: tourism, health-improving tourism, organization of tourism, sanatorium and
resort establishments, resort-tourist relations.
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Анотація. Стаття присвячена розкриттю питання ролі фізичного виховання для
розвитку дітей з обмеженими можливостями. Підкреслено сутність оновлюючого впливу
фізичних вправ на рухові розлади, що виникли внаслідок поразки центральної нервової
системи. Зроблено акцент на тому, що недосконала моторика учнів з обмеженими
можливостями не лише утруднює навчання їх руховим діям, а й гальмує розвиток взагалі.
Ключові слова: фізичне виховання, моторика, руховий розвиток, корекційнорозвивальна дія, учні з обмеженими можливостями.
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disabilities not only complicates the learning of their motor activity, but also hinders development
in general.
Key words: physical education, motor skills, motor development, corrective-developmental
activity, students with disabilities.
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EDUCATION

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ
Oleksin Y. P./ Олексін Ю.П.
d.p.s., prof. / д.п.н., професор,
Національний університет водного
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студент магістратури Національного
університету водного господарства та
природокористування, м. Рівне

Анотація:. В роботі розглянуто теоретичні основи підготовки менеджерів освіти,
окреслено їх професійну компетентність та принципи формування змісту професійної
освіти.
Ключові слова: зміст освіти, мета освіти, професійна компетентність, принципи
формування змісту професійної освіти.
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Abstract. In this article the theoretical bases of training of managers of education were
considered, their professional competence and principles of the development of the content of
vocational education were outlined. Integration of Ukraine into the world community in
contemporary conditions requires the improvement of socio-pedagogical conditions, the
introduction of ideas of humanistic pedagogy and technologies oriented for future professional
training activities. An effective solution of the problems of humanization and democratization of
Ukrainian society will undoubtedly be contributed into the process of modernization of the
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Анотація. В роботі розглядаються проблеми викладання об’єктно-орієнтованого
програмування у вищій школі. Студенти, які раніше засвоїли алгоритмічну декомпозицію,
дуже складно переходять до об’єктно-орієнтованої. В даній роботі пропонується поєднати
метод наочної декомпозиції предметної області у систему об’єктів з наведенням зв’язків
між ними за допомогою структурних схем, як елементів об’єктно-орієнтованого
проектування, та метод поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна для
оптимального і комфортного досягнення потрібного рівня знань.
Ключові слова: об’єктно-орієнтоване програмування, ООП, об’єктно-орієнтоване
проектування, методика навчання ООП, метод поетапного формування розумових дій
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Abstract. The paper deals with the problems of teaching object-oriented programming in
higher education. Students who have previously mastered algorithmic decomposition, it is very
difficult to pass to object-oriented. In this work it is proposed to combine the method of visual
decomposition of the subject domain into a system of objects with the directing of links between
them by means of structural schemes, as elements of object-oriented design, and the method of stepby-step formation of mental actions P.Ya. Halperin for optimal and comfortable achievement of the
required level of knowledge.
Key words: object-oriented programming, OOP, object-oriented design, teaching
methodology of OOP, method of stage-by-stage formation of mental actions of Halperin
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЖИТТІ І
ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА БОДНАРЧУКА
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Анотація. Багатогранна творча та громадсько-суспільна діяльність у
найрізноманітніших ділянках науки і культури Івана Боднарчука гідна подиву, тому
стаття присвячена проблемі формування національно свідомої мовної особистості у працях
автора, розкрито вплив та значення середовища на формування мовленнєвої особистості.
Багатогранна педагогічна діяльність І.Боднарчука не привернула належної уваги
українських дослідників, хоча у розвитку українського шкільництва в Канаді у післявоєнний
період йому належить вагома роль. Провідною в його житті і творчості була українська
національна ідея, суть якої він вбачав у побудові самостійної Української держави, де
будуть створені належні умови для всебічного гармонійного розвитку національно свідомої
особистості зокрема і всієї нації в цілому. Учений наголошував на важливості мовної
підготовки школяра, зокрема його мовленнєвої поведінки, етикету мовлення.
Ключові слова: Іван Боднарчук, мовленнєва культура, мовна особистість, український
мовний етикет, діаспора, національне виховання, громадсько-суспільна діяльність.
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Abstract. The multifaceted creative and social activity in the most diverse areas of science
and culture of Ivan Bodnarchuk is worthy of amazement; therefore, the article is devoted to the
problem of formation of a nationally conscious linguistic personality in the writings of the author,
the influence and significance of the medium on the formation of the speech personality are
revealed. I. Bodnarchuk's multifaceted pedagogical activity did not attract the attention of
Ukrainian researchers, although he played a significant role in the development of Ukrainian
schooling in Canada in the postwar period. Leading in his life and work was the Ukrainian national
idea, the essence of which he saw in the construction of an independent Ukrainian state, in which
the proper conditions for the comprehensive harmonious development of a nationally conscious
personality, in particular, and the entire nation as a whole, will be created. The scientist stressed
the importance of language preparation for the student, in particular his speech behavior, speech
etiquette.
Key words: Ivan Bodnarchuk, speech culture, linguistic personality, Ukrainian language
etiquette, diaspora, national education, public-public activity.
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR CARRYING OUTSIDE
HEALTHY SAFETY ACTIVITY FROM PHYSICAL ACTIVITY OF YOUNG
ADOLESCENTS

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ
Rapatska I.B. / Рапацька І.

Анотація. Наразі фізична активність у закладах позашкільної освіти вимагає
оновлення науково – методичної бази. Позашкільна освіта має значний
здоров’язбережувальний потенціал для підлітків, який базується на великому бажанні дітей
проводити активно і згуртовано своє дозвілля. Метою даного дослідження є розроблення
методичних рекомендацій для проведення позашкільної здоров’язбережувальної діяльності,
які допоможуть педагогам кваліфіковано впроваджувати фізичну активність на своїх
позашкільних заняттях і підвищувати фізичну активність вихованців.
Ключові слова : здоров’язбереження, фізична активність, позашкільна освіта.

Вступ. У центрах по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання
проводять достатню кількість фізкультурно – оздоровчих заходів, але більшість
з них мають декларативний характер. Як наслідок є низька добровільна
активність дітей і відсутність інтеграційної складової між пізнавальною і
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фізичною активністю у даних заходах. Дані методичні рекомендації
допоможуть підвищити рівень фізичної активності молодших підлітків на
здоров’язбережувальних засадах.
Основний текст. Наше дослідження проводилося на базі Центру по роботі
з дітьми та молоддю за місцем проживання, який займається організацією
змістовного дозвілля дітей. Ми досліджували роботу клубів, у яких
профілюючим зняттям є бісероплетіння і тісто пластика. У цих клубах педагоги
не мають спеціальної фізкультурної освіти але періодично проводять
фізкультурно – оздоровчі заходи, формами проведення яких є естафети та
рухливі ігри. Провівши анкетування серед молодших підлітків зазначених
клубів, ми з’ясували, що представлені види рухової активності подобаються
лише 38 % респондентів. Це є діти з достатнім або високим рівнем фізичної
підготовленості. 62 % респондентів віддають перевагу пасивним заняттям у
клубі (малювання, ліплення, бісероплетіння тощо). На нашу думку
представлені нами методичні рекомендації будуть сприяти залученню більшої
частини молодших підлітків до фізичної активності, оскільки враховують
психолого – фізіологічні особливості дітей.
Користуючись даними досліджень Д. Крюкова, який дав загальну
характеристику вправ для гімнастики у режимі робочого дня для різних груп
населення, ми розробили власні організаційно – методичні рекомендації для
проведення фізичної активності серед молодших підлітків у режимі дня клубів
за місцем проживання [3, с. 26].
Позашкільна освіта характеризується добровільністю відвідування, це
робить її вимогливою до форм і методів організації [1, с.16]. Діти під час
позашкільної діяльності мають на меті відволіктися від шкільного
навантаження, розвантажити нервову систему, відпочити морально і емоційно,
тому найкращою формою активізувати дітей є рухливі ігри [4, с.227].
Ми розробили ряд методичних вказівок, які необхідно дотримуватися при
проведенні рухливих ігор у закладах позашкільної освіти: 1) найголовніша
умова – педагог повинен приймати активну участь у рухливих іграх разом із
дітьми; 2) необхідно обирати лише ті ігри, які проводять фронтально, тобто у
яких залучена уся група дітей; 3) у іграх не повинно бути команд, лише ролі, які
мають відповідати рівню фізичної підготовленості кожної дитини; 4) ігри
повинні бути легкі та доступні для вивчення; 5) ігри мають бути цікаві за
змістом, емоційно забарвлені і носити динамічний характер; 6) пояснення
повинно бути мінімум, загалом повинен бути швидкий показ педагогом, щоб
діти не встигли занудьгувати; 7) необхідно вибирати лише ті ігри, де учасник не
зможе підвести команду, де кожен відповідає сам за себе ( наприклад, «Заєць
без лігва», «Суша – море», «Змій», тощо), де не порівнюється рівень фізичної
підготовки; де кожна дитина зможе себе фізично проявити; 8) ігри повинні
враховувати фізичний розвиток кожної дитини, вони не повинні загострювати
увагу на недостатньо розвинених фізичних якостях дітей; 9) перша гра повинна
бути спрямована на розминку м’язів, остання – на нормалізацію організму; у
проміжних іграх інтенсивність повинна поступово зростати; 10) слід строго
дотримуватися санітарно – гігієнічних норм під час проведення ігор:
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- температурний режим –15 - 17 ° C;
- вологість повітря – 50 – 70 % ;
- запиленість – відсутня;
- шум і вібрація – знизити до мінімуму [3, с.27 ].
Висновки. Значна кількість дітей відвідують позашкільні заклади освіти,
де проводять час пасивно, займаючись прикладною творчістю. Ми вважаємо,
що педагоги повинні систематично включати у режим дня рухливі ігри,
організація яких має бути методично обґрунтована. Такі заняття повинні
відповідати гігієнічним нормам, фізіологічним вимогам розвитку дитячого
організму і психологічним законам гармонійного розвитку особистості. У
комплексі, така форма проведення дитячого дозвілля призведе до покращення
функціонального стану дітей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів
і поліпшення психологічного стану кожної дитини.
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Abstract. At present, physical activity in institutions of extracurricular education requires
updating of the scientific and methodological base.
The purpose of this study is to develop methodological recommendations for the
implementation of extracurricular health-preserving activities that will help teachers to skillfully
implement physical activity in their classes and increase physical activity of pupils.
Physical activity classes in their free time must comply with hygiene norms, physiological
requirements of the development of the child's organism and the psychological laws of harmonious
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development of the individual.
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF PERSONALITY OF
ADOLESCENTS AS A CONDITION OF OVERCOMING THEM CRISIS
SITUATIONS AND SOCIAL READAPTATION

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ КАК
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Аннотация. В статье анализируется тема преодоления кризисных ситуаций
подростками, имеющими специфические личностные качества и условия их социальной
реадаптации.
Ключевые слова: адаптация, кризис, трудная жизненная ситуация, личность
подростка, дезадаптация, реадаптация, социально-психологические качества личности.
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SPECIFICATION OF INNOVATION IN THE CONDITIONS OF
MASSIVISION OF MODERN SOCIETY
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Анотація. В статті розглянуто взаємодію традиції та новаторства як діалектичну
єдність самовідтворення та самоформування у процесі соціальної спадковості, розкрито
зміст поняття «новаторство» та визначено специфіку новаторства в умовах масовизації
сучасного суспільства. Виявлено, що новаторство як створення особливих форм передачі
індивідуального та соціального досвіду, творча діяльність та результат, що позбавлені
аналогічності, дає поштовх розвитку креативної особистості. Рушійною силою в сучасному
суспільстві виступає саме креативна особистість, яка в процесі масовизації, тотального
новаторсва, може проявити себе повною мірою.
Ключові слова. Традиція, новаторство, новації, інновації, сучасне суспільство, масове
суспільство, масова людина, масовизація.
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Abstract. The article deals with the interaction of tradition and innovation as the dialectical
unity of self-reproduction and self-formation in the process of social heredity, discovered the
concept of "innovation" and defined the specific conditions massivation innovation in modern
society. It has been discovered that innovation, as the creation of special forms of the transfer of
individual and social experience, creative activity and result, devoid of similarity, gives impetus to
the development of creative personality. The driving force in modern society is the very creative
personality, which in the process of massivation, total innovations, can manifest itself in full
measure.
Key words: tradition, innovation, innovations, modern society, mass society, mass people,
massivation.
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УДК 004.2
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«КОНДИТЕРСКИЙ» ЭКФРАСИС В РОМАНЕ К. К. ВАГИНОВА «БАМБОЧАДА»
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Аннотация: В тексте рассматривается проблема экфрасиса конфетных картинок и
табачных этикеток в романе «Бамбочада». Они выполняет ролью характеристики
персонажей и эпохи, фиксирует процесс массовой профанации высокого искусства,
рождения нового быта с пропагандой и агитацией революционного топоса. В итоге
наблюдается общее забвение культурой прошлого.
Ключевые слова: Конфетные обертки, табачные этикетки, Экфрасис, профанация,
пародия, быт.
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Анотація. У статті досліджуються особливості художнього мислення Осипа
Турянського, характерні риси творчої манери та мистецьких світоглядів. Творча діяльність
Осипа Турянського гідна уваги та подиву, тому стаття присвячена особливостям
художнього мислення та формуванню непересічних особистостей у творах автора,
розкрито вплив та значення середовища на формування та становлння героїв у творах.
Багатогранна творча діяльність О.Турянського не привернула належної уваги українських
дослідників, хоча у розвитку українського письменства йому належить вагома роль.
Провідним в житті і творчості митця було розкриття характерів героїв, їхні непрості
долі.
Ключові слова: творчість, батьківщина, Осип Турянський, письменник, митець.
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Abstract. The article deals with the peculiarities of Osip Turiansky's artistic thinking, features
of creative style and artistic worldviews. The creative activity of Osyp Turiansky is worthy of
attention and surprise, therefore the article is devoted to the peculiarities of artistic thinking and the
formation of outstanding individuals in the writings of the author, the influence and significance of
the environment on the formation and formation of heroes in works is exposed. O.Turyansky's
multifaceted creative activity did not attract the attention of Ukrainian researchers, although he
played a significant role in the development of Ukrainian literature. Leading in the life and work of
the artist was the disclosure of the characters of the heroes, their difficult destinies. Osip Turyansky
is a Ukrainian artist with his own artistic convictions. Life obliged the writer not to break with the
real reality and at the same time to take care of the novelty of content, mood and forms. Since
Turyansky was a descendant of the people who moaned in the yoke of social and national
oppression and needed protection, he could not and had no moral right to forget about the great
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traditions. The writer's desire to reflect contemporaneity through eternal categories, in the hidden
reality to see authenticity, to preserve traditions, even in modernization, made him.
Key words: creativity, motherland, Osyp Turyansky, writer, artist.
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PORTRAIT OF THE SPECIALIST IN INTERNATIONAL RELATIONS IN
THE CONTEXT OF EUROPEAN VECTOR FOR THE DIPLOMATIC
PERSONNEL TRAINING

ПОРТРЕТ ФАХІВЦЯ-МІЖНАРОДНИКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
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У статті зясовано питання підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин у
державах Вишеградської четвірки. Акцентовано на компетентностях, якими повинен
володіти майбутній дипломатичний працівник, а також на ключових завданнях підготовки
майбутніх фахівців-міжнародників. Визначено основні якості, якими повинні володіти
дипломовані фахівці у галузі міжнародних відносин, відповідно до програмних документів.
Наголошено на важливості та необхідності використання позитивного зарубіжного
досвіду у підготовці кадрів для міжнародної діяльності на теренах України.
Ключові слова: фахівець у сфері міжнародних відносин, професійна підготовка,
держави Вишеградської четвірки.
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Abstract. The problem of professional training of specialists in international relations in the
Visegrad Four states is considered. The basic abilities which certified specialists in international
relations should possess in accordance to the program documents are determined. The importance
and necessity of positive foreign experience using in personnel training for international activities
in Ukraine are emphasized. The content of diplomats training in the states of the Visegrad Four
involves the formation of general and professional competencies of the future specialist in
international relations. Professional competencies are primarily determined by production
functions and typical tasks of professional activity. General competencies include: ability to think
systematically; readiness to use methods of applied political analysis of international processes in
professional practice; readiness to be responsible for the decisions made in the scope of
professional competence, ability to make non-standard decisions, solve tough situations;
development of the creative thinking, professional initiative, initiation of positive changes;
readiness to take responsibility and reveal leadership qualities.
Key words: specialist in international relations, professional training, states of the Visegrad
Four.

Науковий керівник: д.політ.н., проф. Цепенда І. Є.
Стаття надіслана: 16.05.2019
© Савчук А. Б.

CID: BE8-036

DETECTION OF FOOT TRACKS

ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВ НОГ
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Аннотация: В этой статье автор обсудил способы обнаружения следов ног,а также
проблемы,связанные с обнаружением и идентифекацией следов ног. Кроме того, автор
привел некоторые примеры из следственной практики по Пожарскому району Приморского
края. Проведя анализ полученных данных, автор сделал заключение и изложил его в данной
статье.
Ключенвые слова: обнаружение следов ног, криминалистика , место преступления,
улика, анализ обстановки.
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Abstract: In this article, the author discussed ways to detect footprints, as well as problems
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Анотація. У цій статті висвітлено історію та перспективи розвитку
дипломатичних відносин між Україною та Францією, аналізовано сучасну міжнародну
політику цих двох держав.
Ключові слова: Дипломатія, міждержавні договори, дипломатичні відносини,
дипломатичний протокол.

У сучасному світі важливе місці у житті кожної держави займає
міжнародна дипломатія. Ж. Камбон наголошував, що : “Дипломатична
діяльність – мистецтво ведення переговорів та пошук способів, які б не
дозволили у відносинах між народами не вдаватися до застосування крайнього
засобу – сили”[2]. У наш час у міждержавному спілкуванні бере участь близько
200 країн, які мають власні національні, культурноісторичні, релігійні, мовні
особливості.
Сучасні українсько-французькі відносини – це результат багатовікової
історії їхнього розвитку. Дипломатичні відносини між Францією та Україною
активно починають розвиватися у 1992 році. Підтвердженням є те що, 24 січня
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1992 року міністр Закордонних справ Франції Ролан Дюма відвідав Україну,
яка тільки здoбула свою незалежність, де підписали відомий міжурядовий
протокол про створення дипломатичних віднoсин між двoма державами.
Договір про допомогу з двох сторін та співпрацю між Україною та Францією,
який був підписаний у Парижі 16 червня 1992 р., Задекларований документ
Франції від 5 грудня 1994 р. про гарантії безпеки України відіграли велику роль
у подальшому розвитку теперішніх україно-французьких відносин, зокрема у
інтенсифікації міжнародних позицій і авторитету України[4].
За часів президента Жака Ширака (1995–2007) посилила свої позиції
голлістська позиція французької зовнішньої політики. Франції було не до
вподоби таке глобальне політичне лідерство США, і як наслідок вона не була
згідною з тенденцією силового тиску і тактикою «превентивних ударів». За
історичними данними, Франція завжди займала негативну позицію щодо
гегемоністської політики, за систему цінностей, що розділяється між всією
міжнародною спільнотою. Проте у відношенні до України щодо всім відомого
газового питання, перевага віддавалася російсько-французьким відносинам, так
як Україну в ці часи бачили ще як політичний “додаток” із Росією. Французька
політична інтелегенція ще не брала в ті часи до уваги, що гігантська радянська
імперія припинила своє існування, а новостворенні республіки є рівноцінними
учасниками міжнародних політичних
відносин. Росія залишалася
відзеркалення СРСР, а новостворенні незалежні держави – лише тимчасовими
перешкодами на шляху до утворення «нової» об’єднаної держави[3].
Зустріч президентів України та Франції 22 червня 2005 р. закінчилась
прийняттям рішення щодо інтенсифікування розвитку відносин між двома
державами. Було вирішено, що основні шляхи міждержавного співробітництва
буде висвітлено в «Дорожній карті», реалізація якої буде проходити під
наглядом міністрів закордонних справдвох держав. Тісніше співробітництво
між Україною і Францією розуміє, зокрема, на меті підтримку Францією
реформ в Україні, спрямованих на підтримку європейських стандартів у всіх
сферах у відношенні до виконання Плану дій Україна – ЄС, який був
підписаний в 2005 р. з метою пришвидшення реформаційних процесів в Україні
до євростандартів. Важливим було те , що міждержавні політичні переговори
буде пришвидшено на всіх рівнях, зокрема, шляхом виконання візитів міністрів
закордонних справ, контактів у рамках важливих міжнародних форумів (ООН,
РЄ, НАТО, ОБСЄ тощо), вказівок
на рівні керівництва міністерств
закордонних справ, а також на рівні керівників департаментів із стратегічних
питань і питань безпеки, європейського співробітництва, консульських питань,
історикоархівних підрозділів, аналізу і планування. Також було зазначено й про
необхідність в інтенсифікації міжрегіонального співробітництва, а саме
посилення міжпарламентських обмінів та співробітництва на рівні міст і
областей, безпосередньо, на основі вже діючих домовленостей між Києвом та
Тулузою, Львовом та Ліоном, Одесою та Марселем, Харковом та Ліллем,
Донецьком та Метцом, Чернівцями та Діжоном[1]. Йшла мова про те, що
політична вершина Парижа буде підтримувати реформи, спрямовані на
зміцнення стосунків України з ЄС на таких цілях: входження України до СОТ,
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визнання України країною з ринковою економікою, укладення угоди про
скасування візового режиму між Україною і ЄС, інтенсифікації торговельноекономічних відносин із метою покрокового формування зони вільної торгівлі
між Україною і ЄС після вступу України до СОТ. Основними на шляху
економічних відносин було зазначено прелік галузей для взаємодії між двома
сторонами, як енергетика, транспорт і транспортні інфраструктури[4].
Франція і Україна рoзвивають міжнародні відносини, які міцнішають з
роками. Ці зв’язки стали більш міцними через революцію Гідності на Майдані,
коли французький міністр закордонних справ Лоран Фабіус відвідав, щоб
почути та зрозуміти вимоги українського народу, і спробувати примирити,
наштовхнути на консенсус позиції сторін протистояння. Після подій 17 липня,
коли в Донецькій області терористами самопроголошеної ДНР був знищений
Боїнг-777, внаслідок чого загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, більшість з
яких європейці, дії ЄС щодо припинення тероризму на сході України значно
збільшилася. Дякуючи багаточисленним зустрічам, які відбувалися потому,
стало мoжливим підписання Мінських угод [3].
Під час всіх цих подій, що тривають і досі, Франція, як одна з
найвпливовіших країн-учасниць ЄС, була ініціатором і активно долучалася до
всіх акцій протесту, як на політико-економічному, так і на громадському
рівнях. Таким чином, Франція не визнає А Р Крим суб’єктом Російської
Федерації та засуджує дії останньої щодо територіальної цілісності України.
Вона активно підтримувала всі етапи санкцій, що загалом включали: зупинення
переговорів Євросоюзу і Росії про зміни умов візового режиму та підготовки до
саміту G8 (зустріч на вищому рівні керівників держав Великої вісімки,
проходив 2-22 червня 1997 року в місті Денве (Колорадо, США). На саміті
розглядались питання зайнятості, боротьби з міжнародною організованою
злочинністю, глобальні економічні питання, включаючи кризу в ПівденноСхідній Азії.Це був перший саміт, в якому узяла участь Росія). Росія не брала
раніше
участь в короткій зустрічі «сімки», присвяченій обговоренню
фінансових проблем., в якому Російська Федерація була членом [1]; Було
поставленно питання щодо обмеження у вигляді заборони на в’їзд і
заморожування активів для багатьох російських і кримських чиновників,
політиків і бізнесменів ; теж було внесення до переліку санкцій певну кількість
громадян і російськихпідприємств, які виступали за знищення територіальної
цілісності і суверенітету України; відбулося призупинення ЄБРР надання
коштів для новострворенних проектів в Росії, та припинення Європейським
інвестиційним банком програми співробітництва; в тому числі відмовлення від
інвестиційних проектів, які безпосередньо підтримують входження Криму до
складу Російської Федерації тощо [2].
Важливим моментом у спробах врегулювати російськоукраїнський
конфлікт стало проведення (за активної участі президента Франції Ф. Олланда)
переговорів «нормандської четвірки» 12 лютого у Мінську, де контактною
групою, що складається з представників Росії, України та представників
самопроголошених республік була підписана угода з метою деескалації
збройного конфлікту на сході України. Вона включала повне припинення
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вогню, відведення важкого озброєння (за 16 днів), обмін заручниками (за три
тижні) та відновлення українського контролю за кордоном з Росією. Франція
заявляє, що Росія нестиме відповідальність за зрив мінських угод навіть у разі,
якщо формально їх порушуватимуть бойовики. А, оскільки, вони їх порушили,
то у відповідь 18 лютого Франція знову відмовила Росії в поставках
«Містралів». Раніше, 13 січня, Росія направила запит в Міноборони Франції з
проханням офіційно пояснити причину невиконання угоди з «Містралями» на
що прем’єр-міністр і президент Франції неодноразово відповідали, що не
передадуть Росії «Містралі» до тих пір, поки уряд РФ не прийме реальних дій
для деескалації конфлікту на сході України [4].
Отож, з вище наведеного можна зробити висновки , що, мабуть, вперше за
всю історію нової незалежної України у Франції почало мінятися відношення
до України. Все більше політиків, все більше людей починають сприймати
Україну не як державу, яка знаходиться в тіні «старшого брата», великого
сусіда, а як незалежну, динамічну силу, величину в європейській політиці.
Сьогодні, як і протягом цих 27-ми років, Франція активно розвиває та
підтримує свої дипломатичні відносини з Україною, надаючи їй підтримку для
виконання цих угод і здійснення важливих реформ. І найважливішим
завданням нашої держави на сьогодні є відстояти свою територіальну
цілісність, і, безумовно, важливо, щоб Франція послідовно та ефективно
підтримувала її в реалізації цієї мети, як дипломатичними зусиллями, так і
розвитком багатостороннього співробітництва в тій мірі, яка є необхідною для
досягнення поставленої цілі – відстояти незалежність України.
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Сучасне геополітичне та міжнародне становище України характеризується
досить суперечливо. З одного боку, Україна виступає у світі як середня за
величиною та рівнем розвитку держава, якій поки що однаково далеко як до
найбідніших так і до найбагатших країн світу, а з іншого боку саме в
Українських Карпатах знаходиться географічний центр Європи та Євразійський
геополітичний полюс на півострові Крим. Саме така геополітична дійсність
фактично робить Україну важливим геополітичним центром, тобто, говорячи
словами американського стратега З. Бжезинського, в державу, значення якої
для системи міжнародних відносин витікає не з сили та мотивацій її дій, а з
одного лише важливого місцерозташування, що має поважні наслідки з огляду
на потенційну вразливість в цьому регіоні найбільших геостратегічних потуг.
Україна досить велике значення надає добрим відносинам з сусідніми
державами. І це цілком природньо, оскільки прикордонні країни формулюють
найближче зовнішньополітичне середовище, від ефективної взаємодії з яким
безпосередньо залежить мир і стабільність по всій периферії кордонів будь
якої держави, її прогресивний внутрішній розвиток, безперешкодне й
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різноманітне спілкування зі зовнішнім світом.
Для України починаючи з проголошення незалежності надзвичайно
важливо було мати гарні добросусідські відносини. Однією з перших на
міжнародну взаємодію відкликнулась саме Угорщина. І на це мали вплив
декілька визначальних історичних факторів. По-перше, постійний тиск від її
східного сусіда – Радянського Союзу, що завжди був загрозою державності
Угорщини. Тому, коли з’явилась можливість замінити агресивний Радянський
Союз молодою та миролюбимою Україною, то угорці доклали всіх зусиль, щоб
можливість перетворилась на реальність. По-друге, Україна та Угорщина є
постсоціальними країнами, які магістральним шляхом розвитку визначили
побудову демократичного суспільства на засадах ринкової економіки. Звичайно
ж спільна мета є доброю основою для міжнародної взаємодії. Обидві країни
задекларували свої наміри щодо інтеграції у європейські та євроатлантичні
структури. Угорщина надає Україні постійну допомогу в її європейських та
євроатлантичних прагненнях.
Однак останні події свідчать про помітне загострення відносин між
Україною та Угорщино. Найбільше невдоволення в наших сусідів викликав
закон про мови, який, на думку угорського керівництва, обмежує права
етнічних угорців Закарпаття. Також негативним чинником стала ситуація в
Береговому, де була засвідчена церемонія прийняття закарпатськими
українцями угорського громадянства. Як відомо, нині в Україні наявність
подвійного громадянства не визначається, згідно із законодавством суворо
забороняється в першу чергу подвійне громадянство державних службовців та
депутатів всіх рівнів. Тому не випадково з отриманням незалежності Україна в
першу чергу саме з Угорщиною підписала Декларацію про забезпечення прав
національних меншин та в 1992 році створили змішану Україно-Угорську
комісію з питань забезпечення прав національних меншин, яка успішно діяла
до ситуації у Береговому.
Через напруженість угорсько-українських відносин дипломатичні
відомства мають якомога ретельніше відбирати дипломатів для візитів та
зустрічей як на території України так і на території Угорщини. Досвід
організації ділових зустрічей підтверджує, що для успішного ділового
спілкування між партнерами, особливо між представниками різних країн ,
необхідно дотримуватись визначених протокольних звичаїв та правил.
Дипломатичний протокол та етикет – це сукупність загальноприйнятих
правил, традицій та умовностей, які дотримуються урядами, відомствами
закордонних справ, дипломатичними представництвами, офіційними особами
та дипломатами, народними депутатами при виконанні своїх функцій у
міжнародному спілкуванні та державі. Саме тоді ділова контакти із
зарубіжними партнерами призводять до позитивного результату, коли вони
проходять в дусі взаєморозуміння та поваги, в атмосфері доброзичливості та
взаємної довіри і здійснюються у суворій відповідальності з міжнародними
правилами, виробленими спільною практикою багатьох країн та поколінь.
Основою для дипломатичних протоколів всіх країн світу стала «Віденська
конвенція про дипломатичні відносини 1961 року. Хоча і існує певна визначена
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система дій спілкування у міжнародному партнерстві, однак кожна держава
розробила власну унікальну форму дипломатичного протоколу та етикету.
Одним з найбільш цікавих та унікальних є саме дипломатичний протокол та
етикет Угорщини.
Більш цікавими є особливості та специфіка угорського протоколу.
Найвищим і найурочистішим тут є державний візит, або ж по іншому візит
президента. Угорські дипломати розробили спеціальну церемонію для цього
виду візитів. Головні події урочистої зустрічі високого гостя відбуваються на
площі ім. Л. Кошута перед Державними Зборами Угорщині. На площі
делегацію зустрічає державний секретар МЗС та начальник Головного
управління Зборів. Далі у супроводі державного секретаря президент чи
прем’єр-міністр у кортежі слідують до площі. Тут вишиковують почесну варту
та військовий духовий оркестр, до складу якого входить почесна рота кавалерії.
Остання бере участь у всіх урочистостях країни. Угорці пишаються своїми
гусарами і зберігають цю традицію із давніх часів.
Гостя зустрічає угорський дипломат , вітає його та підводить до офіцера,
який командує почесною вартою. Президент-гість у супроводі свого колеги та
офіцера підходить до державного прапора, кланяється йому та проходить
вздовж військові колони, вітається із кожною ротою угорською мовою, вояки у
свою чергу відповідають. Після цього два президенти стають на невеличкий
подіум, а повз них урочисто крокують почесні роти військових та кавалерії.
Завершає урочистий марш військовий оркестр.
Але повернімося до традиційної угорської практики зустрічі гостей на
найвищому рівні. Після закінчення урочистостей на площі ім. Л. Кошута
високий гість слідує зі своїм угорським колегою до палацу Шандора, якщо він
президент, або ж до Державних Зборів, якщо прем’єр-міністр.
Високого гостя заводять у спеціальну залу, де виставляються подарунки
від угорського президента та президента-гостя. Угорська сторона, як правило,
дарує вироби відомої у світі порцелянової мануфактури Геренд або дорогі вина
провінції Токай. Йде огляд і відповідні пояснення, після чого високі очільники
двох держав проходять у зал переговорів, де на них чекають делегації.
Розпочинаються переговори.
Під час кожного візиту на найвищому рівні обов’язковим є покладання
квітів до монументу невідомого воїна на площі Героїв. Ця церемонія також
супроводжується ротою почесної варти та військовим оркестром.
Далі все проходить традиційно за винятком урочистого обіду, який, як
правило, угорська сторона проводить у різних історичних будівлях Будапешта.
Це можуть бути і знамениті виставочні зали, і музеї, відомі ресторани.
Угорський дипломатичний протокол вважається своєрідним феноменом,
адже тільки угорці змогли так відповідально та креативно віднестись до
формалізованої церемонії та внести в неї свої суто угорські традиції та
умовності.
Отже, українська двостороння дипломатія новітньої доби розпочинається
саме з Угорщини. За час, що минув, а це практично 28 років, в українкоугорських стосунках були періоди активної взаємодії, були часи значного
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скорочення політичного діалогу. Але незмінним залишався інтерес обох країн
один до одного, бажання будувати стосунки на взаємовигідній, добросусідській
основі. Для України з перших кроків становлення незалежної держави
надзвичайно важливо було встановити дружні, добросусідські відносини з
усіма без винятку прикордонними країнами. Найбільше готовими до такої
співпраці на той час виявилися угорці. Саме тому досить розробленим серед
українських дипломатів є питання дипломатичного протоколу та етикету
Угорщини. Феноменальний протокол Угорщини потребує від українських
дипломатичних відомств неабияких зусиль, адже саме дотримання
дипломатичного протоколу та етикету є чинником успішного партнерства та
правильного клімату угорсько-українських відносин.
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Анотація. Авторами статті висвітлено основні дипломатичні відносини між двома
державами у контексті політики, економіки, культури та інших сфер, які стосуються обох
держав. Розглянуто історію встановлення дипломатичних міжнародних відносин України з
Японією і співпраця на сучасному етапі.
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Соціально-економічні зміни в Україні на початку 1990-х рр. зумовили
необхідність виникнення нових моделей міжнародних відносин. Незважаючи
на не значну тривалість процесу, формування нових дипломатичних зв’язків
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мало значний вплив на розвиток нашої держави.
Аналізуючи відносини України та Японії з точки зору історії, можна
визначити, що однією із згадок про дружбу з нашою державою в японських
документах визначено кінцем ХІХ ст. В тому числі, в період російськояпонської війни 1904-1905 рр. українці воювали на боці японців у складі 10-го
армійського корпусу. Цей корпус мав склад з 9-ї (полтавці) та 31-ї (харків'яни)
піхотних дивізій. У боях це корпус зазнав великих втрат. Весною 1905 р. з
Одеського військового округу було перекинуто 15-у піхотну дивізію та 4-у
стрілецьку бригаду, але вони прибули, коли війна підходила до свого
завершення [1].
У ХХ ст. російське Примор’я було названо «другою Україною» адже
протягом 1858-1914 рр. в цей край переселилися 22 122 сільських родин, 70 % з
яких були уродженцями з України. Наприкінці 30-х років ХХ ст. японці почали
всіляко підтримувати російські націоналістичні організації, що ознаменувало
деяке замороження японсько-українських відносин. Але були декілька спроб
відновити ці зв’язки під час Другої світової війни, але без особливих успіхів.
28 грудня 1991 р. Японія після отримання нашою державою незалежності
визнала Україну, як державу демократичну та незалежну. Початок українояпонських дипломатичних відносин датується 26 січня 1992 р. Вперше було
організовано та відкрито посольство Японії в Україні 20 січня 1993 р. Протягом
з 12 червня 1992 до 19 січня 1993 р. послом Японії в Україні був призначений
Едамура Суміо. У квітні 1994 р. до Японії завітав перший заступник міністра
закордонних справ України Микола Макаревич, а в травні перебував з візитом
у цій державі і один із депутатів Верховної Ради України Шульга. У вересні
1994 року під час офіційної поїздки українських високопосадовців відбулася
перша реєстрація посольства України в Японії, офіційне відкриття якого
відбулося 23 березня 1995 р.
У січні 1995 р. з офіційним візитом нашу державу відвідав заступник
міністра закордонних справ Японії з політичних питань Янаґісава Хакуо.
Протягом 22-25 березня 1995 р., відбувся перший офіційний візит до Японії
президента України Леоніда Кучми. В червні 1996 р., Україну відвідав міністр
закордонних справ Японії Ікеда Юкіхіко [2]. У відповідь із зворотнім візитом
18-20 травня 1997 р. в Японію завітав наш міністр закордонних справ України
Г. Удовенко.
В червні 2000 р. до Японії з офіційним візитом прибув міністр
закордонних справ України Тарасюк та його перший заступник Майданник. В
жовтні 2001 року в цій чарівній державі змогли побувати дружина президента
Л. Кучми та віце-прем'єр-міністр України В. Семиноженко. Через місяць
Японію відвідав начальник Управління міжнародної політики Адміністрації
Президента України А. Фіалко і віце-спікер Верховної Ради України С. Гавриш.
В серпні 2002 р. до України прибув заступник Міністра закордонних справ
Японії з політичних питань К. Мацунамі. 26-29 травня 2003 р. – візит до Японії
спікера Верховної Ради України В. Литвина. В серпні того ж року Україну
відвідав генеральний секретар Асоціації дружби Японія-Україна Янаґісава
Хакуо, а 31 серпня – міністр закордонних справ Японії Каваґуті Йоріко [2].
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За підготовки першого віце-міністра закордонних справ Японії Айсави
Хідеюкі 20-23 липня 2005 р. відбувся офіційний візит до Японії нашого
президента України В. Ющенка. Президент під час свого візиту мав змогу
зустрітися з Імператором Японії Акіхіто, прем'єр-міністром Коїдзумі
Дзюнітіро, а також зміг побувати в найпрекрасніших містах Японії: Токіо,
Кіото та Хіросімі. В. Ющенко передав японській стороні історичний військовий
прапор, захоплений ще радянськими військами під час Другої світової війни. У
відповідь на приїзд нашого президента в Японію у листопаді 2005 р., в Україну
завітав депутат Палати Представників Парламенту Японії, голова Комітету у
закордонних справах пана М. Харада.
Під час жахливих подій, які сталися з 11 по 19 березня 2011 р. (це були
Великий східнояпонський землетрусу, в результаті, якого сталася аварія на
Фукусімській АЕС) були частково припинені візити офіційних представників
влади України у Японію. Але вже незабаром з квітня місяця офіційний Токіо
відновив взаємовідносини між нашою державою. Великою роллю цих візитів в
цей нелегкий період для Японії стало передача українського досвіду у сфері
ліквідації наслідків радіоактивної та ядерної катастрофи на Чорнобильській
АЕС. Зокрема, в квітні Україну відвідав заступник міністра закордонних справ
Такахаші Чіакі та заступник міністра сільського господарства Шінохара Такаші
[2].
У вересні в Україну завітав голова Палати представників Йокомічі
Такахіро та заступник міністра довкілля Такаяма Сатоші. В жовтні у Києві на
запрошення представників Верховної Ради України перебувала група депутатів
Палати представників з Комітету управління палати та Особливого комітету
подолання наслідків природних лих, а також заступник міністра культури Морі
Юко.
5 червня 2015 року прем’єр-міністр Сіндзо Абе з візитом відвідав Україну.
Важливо зауважити, щодо історії наших японсько-українських взаємовідносин
це був перший приїзд японського високопосадовця рангу прем'єр-міністра до
України. Одним із важливих питань цієї зустрічі стало поглиблення взаємодії
України та Японії у міжнародних безпекових питаннях, по-перше у контексті
розгортання в Україні миротворчої місії, а по-друге співпраці і координації дій
щодо реформування Ради Безпеки ООН. Крім того, було чітко розглянуто
шляхи спрощення візового режиму для поїздок українців до Японії.
Основними двухсторнніми договорами між нашою державою та Японією
впродовж міждержавної співпраці були:
• 1994 — Перша українсько-японська міжурядова угода 1994 р.;
• 1995 — Угода Коно-Удовенка про правонаступництво і чинність
японсько-радянських договорів (текст);
• 2004 — Українсько-японська міжурядова угода про технічне
співробітництво та грантову допомогу;
• 2008 — Українсько-японський міжурядовий меморандум про співпрацю з
впровадження Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського
протоколу до неї.
З нашої точки зору, важливо відмітити, що відбувається культурноСборник тезисов
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гуманітарне
співробітництво
–
це
поглиблення
взаєморозуміння,
взаємозбагачення культур та розвиток співробітництва між Україною та
Японією, у 200 р. Українсько-Японський центр НТУУ «КПІ» розпочав свою
діяльність на базі Національного технічного університету України «КПІ».
Центр реалізує програму знайомства з японською історією, традиціями,
культурою, науково-технічним та інноваційним потенціалом, проводить мовні
курси, різноманітні заходи із залученням зацікавлених сторін. Останні роки
важливим напрямом є підтримка проектів по лінії «Фукусіма-Чорнобиль».
Однією із важливих подій було підписання указу президентом України
П.О. Порошенком у 2017 р., в ньому було визначено, що 2017 р. оголошено
роком Японії в Україні – це передбачає організацію і проведення в містах
України днів японської культури, мистецтва та кіно, спільних виставок
фотохудожників з України та Японії, запрошення відомих японських
підприємців та вчених для проведення майстер-класів, проведення тематичних
конференцій, презентацій щодо розвитку інвестиційного співробітництва між
Україною та Японією, тощо.
Отже, підсумовуючи вище викладене можна стверджувати, що за період
співпраці України з Японією було багато зроблено для посилення міжнародних
взаємовідносин між державами – це пояснюється і візитами офіційних
високопосадовців України та Японії, а також підписаними в різні роки
двухсторонніх договорів, які і на сьогоднішній момент не перестають втрачати
свою актуальність.
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охватывает различные вопросы, касающиеся биологической активности на
разных уровнях организации живого от молекулярно-биологического до
биосферного.
Эта книга, задуманная автором более 10 лет тому назад, берёт начало с его
размышлений по «классической физике с её законами Исаака Ньютона»,
которые автор на первых порах рассматривал как своего рода аналоги законов
биологической активности.
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УДК: 537.565
СИСТЕМА ПРЕДПОСЕВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ СЕМЯН
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

PRE-SEEDING STIMULATION SYSTEM OF SEEDS ELECTROMAGNETIC FIELD
Petrovskiy A.N. /Петровский A.М.
lecturer/ викладач
Kuznetsova T. Yu./Кузнецова Т.Ю.
PhD in Chemical sciences/к.хім.н.
Poltava National Technical Yu. Kondratyuk University, Poltava, avenue Pershotravnevyi , 24,
36601/Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка,
м.Полтава,пр. Першотравневий,24, 36011
Leyko S.V./Лейко С.В.
PhD in Pedagogic sciences/ к.пед.н.
Poltava College of Food Technology, Poltava, street Pushkin, 56, 6039/
Полтавський коледж харчових технологій, м.Полтава, вул.Пушкіна, 56,6039
На основе теоретических разработок предложена методика проведения
предпосевного облучения электромагнитным полем высокочастотного диапазона с
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частотой 27,12 МГц, выходной мощностью 20−60 Вт, непрерывным сигналом
синусоидальной
формы.
Экспериментальные
исследования
показали
высокую
эффективность предложенной технологии. Всхожесть семян различных культур в
лабораторных условиях возросла с 70 % до 95 %, в полевых и тепличных условиях с 70 % до
92 %. Энергия роста увеличилась на 20 % и, как следствие, урожайность в полевых условиях
увеличилась на 8–24 %.
Ключевые слова: всхожесть, метод предпосевного облучения, стимуляция семян,
тепловая модель, урожайность, электрическое сопротивление, энергия роста.
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Ландар А.А. – Опубл. 11.04.2011. Бюл.№7, 2011.
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літератури щодо дії неіонізованого випромінювання на людину (від 100 кГц до
300 ГГц) // Биомедицинская инженерия, 2011. - №2. – С.93-94.
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Abstract. On the basis of theoretical development the technique of preplant irradiation with
the high-frequency electromagnetic field with frequency of 27.12 MHz has been proposed, output
power 20–60 W, continuous sine wave signal. An original construction for the treatment of seeds
has been developed, which includes a device for the automatic frequency control and has a bunkerirradiator of the original form with the shading coil.
Experimental studies have shown high efficiency of this technology. Germination of seeds of
different crops increased by 10–27 %. As a consequence, the yield in the field increased by 8–24 %.
Keywords: thermal model, stimulation of seeds, the electrical resistance, method preplant
irradiation, germination, growth energy, productivity.
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УДК 630.91
ECONOMIC ASSESSMENT OF DIFFERENT TREE SKIDDING METHODS
USAGE WITHIN THE SPHERE OF SCHIENTIFIC-EXPERIMENTAL
FOREST SERVICE OF VSUT IN MARI-EL REPUBLIC

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ТРЕЛЁВКИ СОРТИМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
ПГТУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Yarantsev D.G. / Яранцев Д.Г.
student / студент
Konyuhova T.A. / Конюхова Т.А.
c.a.s., as.prof. / к.c.-х.н., доц.
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Lenin sq. 3, 424000
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Поволжский государственный технологический университет,
Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, 424000
Аннотация. В работе рассматривается проведение сплошных рубок при
использовании различных методов трелевки, их технологическое и экономическое сравнение.
Ключевые слова: сплошная рубка, форвардер, трелёвка, сортиментная технология.

Литература:
1. Закамский, В.А. Лесоводство: практикум : учебное пособие / В.А.
Закамский. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. — 216 с.
2. «Приказ от 1 августа 2011 г. N 337 «Об утверждении правил заготовки
древесины».
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2. «Prikaz ot 1 avgusta 2011 g. N 337 «Ob utverzhdenii pravil zagotovki
drevesiny».[Concerning approval of regulations of harvesting of wood]
Abstract. Description of different tree skidding methods usage in clear-cut harvesting. Their
technological and economical assessment.
Key words: tree skidding, clear-cut harvesting, forwarder.
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УДК 636.27.033:636.082.31/.35
CARCASS CONFORMATION AT THE BULLS OF THE UKRAINIAN
BLACK AND WHITE DAIRY BREED

КОНФОРМАЦІЯ (МЯСИСТІСТЬ) ТУШ У БУГАЙЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ
ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
Kruk O.P. / Крук О.П.
k. a. s / к. с.-г. н.
Ugnivenko A.M. / Угнівенко А.М.
d. a. s., prof. / д. с.-г. н., професор
ORCID: 0000-0001-6278-8399
Kos N.V. / Кос Н.В.
k. a. s., as. prof. / к. с.-г. н., доцент
ORCID: 0000-0001-6320-5140
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 03041
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroiv Oborony st., 15,03041

Анотація. У роботі наведено характеристику конформації (м’ясистості) туш
бугайців української чорно-рябої молочної породи. Доведено, що м’ясистість туш за
підвищення віку тварин, середньодобових приростів живої маси від народження до забою
та їх живої маси перед забоєм, має тенденцію до підвищення. У подальшому слід оцінити
якість яловичини бугайців української чорно-рябої молочної породи відповідно до вимог
ЕUROP за товщиною підшкірного жиру.
Ключові слова: м’ясна продуктивність, конформація туш, українська чорно-ряба
молочна порода.
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weight on the performance and carcass composition of continental beef bulls given high forage
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Abstract. Characteristic of the bulls’ beef of the Ukrainian black and white dairy breed
according to carcass conformation is presented in the article. It has been proved if the age of
animals and average daily gains from birth to slaughter and live weight at slaughter of the animals
increase, the degree of carcass conformation tends to increasing. In future, we should evaluate the
beef quality of the animals of Ukrainian black and white dairy breed according to EUROP
requirements to subcutaneous adipose tissue thickness.
Key words: meat productivity, carcass conformation, Ukrainian black and white dairy breed.
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УДК 631.526.3:635.918
FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF ALSTROMERIA
DEPENDING FROM PLANT GROWTH REGULATOR

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ АЛЬСТРЕМЕРІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД
РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН
Havris` I.L. / Гаврись І.Л.
PhD, agr.s., assoc. prof. / к.с.-г.н., доц.
Haryha S.B. / Гарига С.Б.
student / студент
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroyiv Oborony, 13, 03041
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Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, вул. Героїв Оборони, 13, 03041
Анотація. У роботі досліджено вплив регуляторів росту рослин – Біолан, Біонур та
Регоплант на ріст, розвиток та динаміку цвітіння альстремерії сорту Меллов Єллов за
вирощування у плівкових теплицях. Встановлено вплив Біонуру та Регопланту на
подовження періоду цвітіння рослин. За впливу Біонуру збільшилась стійкість квітки у зрізі
та загальна урожайність альстремерії.
Ключові слова: альстремерія, сорт, регулятор росту рослин, урожайність.
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reference book of flower cultures. Production (part 2)] – USA, Illinois, Ball Publishing. - 724 p.
Abstract. The effect of plant growth regulators - Biolan, Bionur and Regaplant on the growth,
development and dynamics of Alstromery blossom of the Mellov Yells variety for growing in film
greenhouses has been investigated in the work. The influence of Bionura and Régoplant on the
prolongation of the flowering period of plants has been established. Under the influence of
Bionuur, the stability of the flower in the cut and the total yield of alstroemeria increased.
Key words: alstromeria, variety, plant growth regulator, yield.
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CONCRETE BUILDING FOR CALCULATION AND DESIGN

СИСТЕМА ВЕРИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МОНОЛИТНОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЗДАНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ
Bezushko D.I. / Безушко Д.И., Ashutov S.S. / Ашутов С.С., Kalin A.N. / Калин А.Н.
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CID: BE8-010

19

THE SPECIFIC FEATURES OF FORMATION OF THE PHYSICAL
STRUCTURE OF THE CITY
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МІСТА
Idak Y.V. / Ідак Ю.В.

Физика и математика
Physics and mathematics
Фізика і математика
22

CID: BE8-028

LOW FREQUENCY CONDUCTIVITY IN SUPERIONIC CRYSTALS
APPROACH OVERLAP UNSTABILITY ZONES.

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ СУПЕРИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ В
ПРИБЛИЖЕНИИ ПЕРЕКРЫТЫХ ЗОН НЕУСТОЙЧИВОСТИ.
Reshetnyak Y.B. / Решетняк Ю.Б.

Химия и фармацевтика
Chemistry and pharmaceuticals
Хімія і фармацевтика
CID: BE8-015

23

FEATURES OF INTERACTION OF MEDICINES IN COMBINED
PHARMACOTHERAPY

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЛІКІВ ПРИ КОМБІНОВАНІЙ ФАРМАКОТЕРАПІЇ
Kvitchata G.I. / Квітчата Г.І.
Yakushchenko V.A. / Якущенко В.А., Burian K.O. / Бур’ян К.О.
Piminov O.F. / Пімінов О.Ф., Shulga L.I. / Шульга Л.І.

CID: BE8-020

25

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL SOLUTIONS IN THE PROCESS
OF CREATING MEDICINES FOR PARENTERAL AND ORAL APPLICATIONS
НОВАТОРСКИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО И
ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Shevchenko V.A. / Шевченко В. А., Rolik-Attia S. N. / Ролик-Аттиа С. Н.
Domar N. A. / Домар Н.А.

CID: BE8-029

27

ANALYSIS OF ADSORPTION OF NON-IONIC SURFACTANTS FROM
AQUEOUS SOLUTIONS AT HYDROFOBIC CARBON SORBENTS

АНАЛІЗ АДСОРБЦІЇ НЕЙОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ВОДНИХ
РОЗЧИНІВ ГІДРОФОБНИМИ ВУГЛЕЦЕВИМИ СОРБЕНТАМИ
Kochkodan O.D./Кочкодан О.Д.
Zhyla R.S./Жила Р.С.
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Медицина и здравоохранение
Medicine and healthcare
Медицина і охорона здоров'я
CID: BE8-008

28

DISORDER OF VITAMIN D METABOLISM IN CHILDREN WITH
UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
ПОРУШЕННЯ D-ВІТАМІННОГО ОБМІНУ У ДІТЕЙ З НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ
ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
Pochynok T.V. /Починок Т.В., Vasiukova M.M. /Васюкова М.М.
Antoshkina A.M. /Антошкіна А.М., Gorobets N.I. /Горобець Н.І.
Kudlatska-Tyshko I.S . / Кудлацька-Тишко І.С.
CID: BE8-009

31

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE SHAPE OF THE HEART OF A COCK
WITH ABNORMAL MULTIPLE HEART CHAMBERS
МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМИ СЕРЦЯ ПІВНЯ ПРИ АНОМАЛЬНІЙ
БАГАТОЧИСЕЛЬНІЙ ЗАКЛАДЦІ СЕРЦЯ.
Nazarova D.I. / Назарова Д.І., Kramar S.B., / Крамар С.Б.

CID: BE8-021

32

MANIFESTATION OF SYMPTOMS OF DEPRESSION IN FOREIGN
STUDENTS IN STAVROPOL STATE MEDICAL UNIVERSITY

ПРОЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ ДЕПРЕССИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Kozlova I. L. / Козлова И.Л., Chehaitli A. / Чехаитли А.

CID: BE8-032

33

METHODS DIAGNOSTICS MASTITIS LATENTIS IN COWS AND THEIR
CHARACTERISTIC UNDER ExAT "AGRO - UNION"SINELNIKOVSKIY
DISTRICT OF DNIPROPETROVSKIY REGION
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ СУБКЛІНІЧНОГО МАСТИТУ У КОРІВ ТА ЇХ
ХАРАКТЕРИСТИКА В УМОВАХ Пр-АТ «АГРО-СОЮЗ» СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Koreуba LV / Корейба Л.В., Golovko U.V. / Головко Ю.В.,
Золотоноша К.М. / Zolotonosha K.M.

Экономика и торговля
Economy and trade
Економіка і торгівля
CID: BE8-023

35

REGIONAL INNOVATION SYSTEM – A FACTOR OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE FEDERATION

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА – ФАКОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ
Zaitsev N. S / Зайцев Н.С.
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CID: BE8-030

СOMPOSITION OF THE QUESTIONNAIRES FOR THE STUDY OF SOCIAL
INEQUALITY, THEIR ANALYSIS AND PROCESSING

37

СОСТАВЛЕНИЕ АНКЕТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА В ОБЩЕСТВЕ, ИХ АНАЛИЗ И
ОБРАБОТКА
Velikaya E.G. / Великая Е.Г., Inalishvili M.Z. / Иналишвили М.З.
Nelyubina (Svintsitskaya) I.V. / Нелюбина (Свинцицкая) И.В.,Schmerling D.S. / Шмерлинг Д.С.

CID: BE8-039

39

METHODOLOGICAL APPROACH OF THE ASSESSMENT OF STRUCTURAL
TRANSFORMATION OF COUNTRIES AT THE LEVEL OF THE
BERTELSMANN INDEX

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАЇН ЗА РІВНЕМ
ІНДЕКСУ БЕРТЕЛЬСМАНА
Usyk I.O. / Усик І. О.

CID: BE8-044

43

INTEGRATED DIAGNOSTICS OF THE LOGISTIC ACTIVITY OF THE
TRANSPORT ENTERPRISE

ІНТЕГРОВАНА ДІАГНОСТИКА ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Savchenko М.V. / Савченко М.В., Shkurenko О. V. / Шкуренко О.В.

Менеджмент и маркетинг
Management and marketing
Менеджмент і маркетинг
CID: BE8-003

47

FACTORS OF INFLUENCE AND EVALUATION OF ECONOMIC
PROTECTABILITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS
OF MARKETING ACTIVITY

ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Moroz L.I. / Мороз Л.І., Khoma I.B. / Хома І.Б.

CID: BE8-014

49

THE INTERACTION OF GOVERNMENT AND BUSINESS AS THE BASIS FOR
THE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК БАЗИС РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Trach D.M./Трач Д.М., Melnichuk L.D./ Мельничук Л. Д.

Туризм и рекреация
Tourism and recreation
Туризм і рекреація
CID: BE8-001

52

UKRAINIAN MARKET OF MEDICAL AND HEALTH SERVICES OF
INTERNATIONAL TOURISM
Bokovets V. V.
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Образование и педагогика
Education and pedagogy
Освіта і педагогіка
CID: BE8-002

53

CORRECTIVE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN SPECIAL SCHOOL
КОРЕКЦІЙНА РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
Spivak L. A. / Співак Л. А., Mazilkina A. O. / Мазілкіна А. О.

CID: BE8-027

55

THEORETICAL BACKGROUND OF TRAINING OF MANAGERS OF
EDUCATION
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ
Oleksin Y. P./ Олексін Ю.П., Tsinivskyi Illia/ Цінівський І.О

CID: BE8-033

56

LEARNING OOP BASED ON ELEMENTS OF OBJECT-ORIENTED DESIGN
НАВЧАННЯ ООП НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ
Schegolkova V.O. / Щеголькова В.О., Seryakov A.G./ Серяков А.Г.

CID: BE8-045

57

FORMATION OF A NATIONALLY CONSCIOUS LINGUISTIC PERSONALITY
IN THE LIFE AND CREATIVE HERITAGE OF IVAN BODNARCHUK
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЖИТТІ І
ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА БОДНАРЧУКА
Bagriy M.A. / Багрій М.А.

Физическое воспитание и спорт
Physical education and sport
Фізичне виховання і спорт
CID: BE8-031

59

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR CARRYING OUTSIDE
HEALTHY SAFETY ACTIVITY FROM PHYSICAL ACTIVITY OF YOUNG
ADOLESCENTS

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ
ПІДЛІТКІВ
Rapatska I.B. / Рапацька І.

Психология и социология
Psychology and sociology
Психологія і соціологія
CID: BE8-022

62

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF PERSONALITY OF
ADOLESCENTS AS A CONDITION OF OVERCOMING THEM CRISIS
SITUATIONS AND SOCIAL READAPTATION

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ КАК
УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИМИ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАДАПТАЦИИ
Repina T. G. / Репина Т. Г.
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Философия
Philosophy
Філософія
CID: BE8-026

63

SPECIFICATION OF INNOVATION IN THE CONDITIONS OF MASSIVISION
OF MODERN SOCIETY

СПЕЦИФІКА НОВАТОРСТВА В УМОВАХ МАСОВИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Atashkadeh R.V/Аташкаде Р.В., Stezhko S.O./Стежко C.О., Stezhko B.V./Стежко Б.В.

Филология, языковедение и литературоведение
Philology, linguistics and literary studies
Філологія, мовознавство і літературознавство
CID: BE8-024

64

"CONFECTIONERY" EKPHRASIS IN THE NOVEL "BAMBOCHADA" OF K. K.
VAGINOVA
«КОНДИТЕРСКИЙ» ЭКФРАСИС В РОМАНЕ К. К. ВАГИНОВА «БАМБОЧАДА»
Kong Chunxia / Кун Чунься

CID: BE8-046

65

FEATURES OF ARISTOCRATIC THOUGHT OSYP TURYANSKY:
TYPOLOGICAL ASPECT
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ОСИПА ТУРЯНСЬКОГО:
ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Skidanchuk O.M. / Скиданчук О.М.

Юридические и политические науки
Legal and political sciences
Юридичні і політичні науки
CID: BE8-017

67

PORTRAIT OF THE SPECIALIST IN INTERNATIONAL RELATIONS IN THE
CONTEXT OF EUROPEAN VECTOR FOR THE DIPLOMATIC PERSONNEL
TRAINING
ПОРТРЕТ ФАХІВЦЯ-МІЖНАРОДНИКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРА
ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМАТИЧНИХ КАДРІВ
Savchuk A.B. / Савчук А.Б.

CID: BE8-036

68

DETECTION OF FOOT TRACKS
ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВ НОГ
Dubinin R. A./ Дубинин Р. А.

CID: BE8-007

69

DIPLOMATIC RELATIONS OF UKRAINE AND FRANCE: HISTORY AND
PROSPECTS OF DEVELOPMENT

ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Dudka L.E./ Дудка Л.Є., Siekunova Y.V. Сєкунова Ю. В.
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CID: BE8-041

73

DIPLOMATIC RELATIONS OF UKRAINE AND THE HUNGARY: HISTORY
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА УГОРЩИНИ: ІСТОРІЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Savenko A.V. / Савенко А.В., Siekunova Y.V. / Сєкунова Ю. В.

CID: BE8-043

76

DIPLOMATIC RELATIONS OF UKRAINE AND THE JAPAN

ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ЯПОНІЇ
Dvorokovska V. I. / Двороковська В. І., Siekunova Y.V. / Сєкунова Ю. В.

Биология и экология
Biology and ecology
Біологія та екологія
CID: BE8-005

79

ОТЗЫВ НА МОНОГРАФИЮ РАИЛКИНА А.И. «ЗАКОНЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ И МАТЕМАТИЗАЦИЯ БИОЛОГИИ»
Парталы Е. М.

Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство
Agriculture, forestry, fishery and water management
Сільське, лісове, рибне та водне господарство
CID: BE8-004

80

PRE-SEEDING STIMULATION SYSTEM OF SEEDS ELECTROMAGNETIC
FIELD

СИСТЕМА ПРЕДПОСЕВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ СЕМЯН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
Petrovskiy A.N. /Петровский A.М., Kuznetsova T. Yu./Кузнецова Т.Ю., Leyko S.V./Лейко С.В.

CID: BE8-013

81

ECONOMIC ASSESSMENT OF DIFFERENT TREE SKIDDING METHODS
USAGE WITHIN THE SPHERE OF SCHIENTIFIC-EXPERIMENTAL FOREST
SERVICE OF VSUT IN MARI-EL REPUBLIC

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ТРЕЛЁВКИ
СОРТИМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ПГТУ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Yarantsev D.G. / Яранцев Д.Г., Konyuhova T.A. / Конюхова Т.А.
CID: BE8-025
82

CARCASS CONFORMATION AT THE BULLS OF THE UKRAINIAN BLACK
AND WHITE DAIRY BREED
КОНФОРМАЦІЯ (МЯСИСТІСТЬ) ТУШ У БУГАЙЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ
ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
Kruk O.P. / Крук О.П., Ugnivenko A.M. / Угнівенко А.М., Kos N.V. / Кос Н.В.

CID: BE8-040

83

FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF ALSTROMERIA
DEPENDING FROM PLANT GROWTH REGULATOR

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ АЛЬСТРЕМЕРІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕГУЛЯТОРА
РОСТУ РОСЛИН
Havris` I.L. / Гаврись І.Л., Haryha S.B. / Гарига С.Б.
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