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TECHNICAL SCIENCE
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЦИТ: be3-118-023
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CURRENT STABILITY OF CAST IRON IN THE CONDITIONS OF PRODUCTION OF
TOMATO PRODUCTS
КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ЧУГУНУ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА ТОМАТПРОДУКТІВ
Hulai O.I. / Гулай О.І.
d.p.s., prof. / д.т.н., проф.
ORCID: 0000-0002-1120-6165
Shemet V.Ya. / Шемет В.Я.
c.c.s., as.prof. / к.т.н., доц.
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Луцький національний технічний університет, Луцьк, вул.. Львівська, 75, 43018
Анотація. У роботі проведено аналіз впливу корозійних факторів на експлуатаційні
властивості елементів вакуумних насосів, що використовуються у технологічному процесі
виробництва томат-продуктів на підприємстві «Торчин-продукт». Досліджено корозійну
стійкість чавуну, з якого виготовлено робочі елементи обладнання, у модельних хімічно
активних середовищах. Встановлено, що в експлуатаційних умовах матеріал корпусу насосів
нестійкий (бал стійкості 9-10). Зразки чавуну є достатньо стійкими лише у лужному та
нейтральному середовищі. Зменшення корозійного руйнування можна досягнути шляхом
оптимізації технологічного процесу та вдосконалення конструкції установки.
Ключові слова: чавун, обладнання харчової промисловості, хімічна стійкість, корозія.
Вступ. Харчова промисловість об’єктивно вважається базовою ланкою господарського
комплексу Волинської області. Від розширеного відтворення її ресурсно-виробничого
потенціалу залежить величина валового регіонального продукту, надходження до місцевих
бюджетів та збільшення кількості робочих місць [1]. Проблема надійності роботи
обладнання харчової промисловості важлива ще і тому, що виведення його з ладу спричиняє
не лише зниження продуктивності технологічного процесу на підприємствах, але часто
призводить до його повної зупинки та значних втрат внаслідок псування продуктів і вихідної
сировини. Тому дослідження процесів корозійного зношування у технологічних
середовищах харчових виробництв має виключно актуальне значення.
Сучасні технологічні процеси харчової промисловості вирізняються використанням
підвищених температур і тисків, значними швидкостями потоків продукції,
зміноюкислотності середовищ у широкому діапазоні. Відповідно зростає корозійноерозійний вплив агресивних середовищ і механічних навантажень на конструкційні
матеріали і покриття, що призводить до передчасного виходу з ладу машин і обладнання. У
харчових виробництвах використовуються кислі, нейтральні і лужні середовища [2].
Значною агресивністю володіють середовища оборотного водопостачання виробничих
підприємств. У охолоджувальних водах накопичуються солі, органічні речовини, живі
мікроорганізми, і циркуляційні води стають корозійно–агресивним електролітом [3]. У
системах водовідведення і водопостачання осаджуються важкорозчинні сполуки,
відбувається обростання стінок, що призводить не тільки до інтенсифікації корозійних
процесів, але і погіршується теплопередача, підвищується опір середовищу, що рухається, у
зв’язку зі зменшенням вільного перетину труб. У більшості випадків довговічність
обладнання харчових виробництв пов`язана з проблемою спрацювання окремих деталей та
вузлів [4]. Тому предметом дослідження обрано корозійну стійкість елементів вакуумних
насосів в умовах виготовлення томат – продуктів на підприємстві «Торчин-продукт».
Висновки. Сучасні технологічні процеси харчової промисловості вирізняються
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використанням підвищених температур і тисків, значними швидкостями потоків продукції,
зміною кислотності середовищ у широкому діапазоні. Ці фактори зумовлюють підвищені
вимоги до корозійної стійкості обладнання. У результаті досліджень матеріалу елементів
вакуумних насосів та умов виготовлення томат-продуктів на підприємстві «Торчин-продукт»
встановлено, що основним зовнішнім фактором, що спричиняє корозію, є висока кислотність
конденсату, який утворюється у процесі виробництва.
Склад металу зразків не відповідає ГОСТовим значенням (насоси виробництва
Республіки Польща), однак за вмістом Карбону, Силіцію та Мангану та структурою
близький до сірого чавуну марки СЧ-15. Виявлено значне корозійне пошкодження робочих
частин насосів (продуктами корозії покрито близько 90 % поверхні, корозійні каверни
досягають глибини 12 мм, місцями є наскрізними).
Досліджено корозійну стійкість чавуну, з якого виготовлено робочі елементи
обладнання, у модельних хімічно активних середовищах. Проведено порівняльний аналіз
корозійної стійкості, визначеної різними методами (гравіметричним, волюмометричним та
фотоелектроколориметричним). Найбільш точні результати дає волюметричний метод, однак
він обмежений лише кислими середовищами. Встановлено, що максимальну швидкість
корозії зразків спостерігали у 3 % розчині хлоридної кислоти –13,71 (за об’ємом водню,
визначеним волюмометрично). У таких умовах матеріал корпусу насосів нестійкий (бал
стійкості 10). У 3 % розчині оцтової кислоти, що моделює розчин конденсату, матеріал
корпусу насосів малостійкий (бал стійкості 9). Зразки чавуну є достатньо стійкими лише у
лужному та нейтральному середовищі.
На основі аналізу літературних джерел та результатів експериментальних досліджень
встановлено незадовільну стійкість матеріалу робочих елементів вакуумних насосів в умовах
виготовлення томат-продуктів на підприємстві «Торчин-продукт». Зменшення корозійного
руйнування можна досягнути шляхом оптимізації технологічного процесу (зниження тиску,
видалення кисню) та вдосконалення конструкції установки, використавши фільтр для
поглинання кислотних випарів з конденсату.
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6. Домбровська М. Корозійне руйнування обладнання харчової промисловості / М.
Домбровська, М.Д. Мельничук, О.І. Гулай// IV Всеукраїнська науково-практична
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Abstract. The work is carried out the analysis of the effect of corrosive factors on the
operating properties of the elements of vacuum pumps that is used in the technological process of
production of tomato products on an enterprise "Torchyn-product". Corrosive firmness of cast iron
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from that the working elements of equipment are made is investigational, in model chemically
active environments. It is set that in operating terms material of corps of pumps is unsteady (point
of firmness 9-10). Samples of cast iron are sufficiently stable only in an alkaline and neutral
environment. Reducing corrosion damage can be achieved by optimizing the technological process
and improving the design of the installation.
Key words: cast iron, equipment of food industry, chemical firmness, corrosion.
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362-365
5. Kozak S. I., Kotur M. G., Nikipanchuk M. V., Grigorash V. V. (2001) Khimichni osnovy
korozii konstruktsiinykh materialiv [Chemical basis of corrosion of structural materials] in Liha
pratsi, Lviv [League of Labor, Lviv], 240 p
6. Dombrovskaya M., Melnichuk M. D., Hulay O. I. (2016) Koroziine ruinuvannia
obladnannia kharchovoi promyslovosti [Corrosive destruction of food industry equipment] in IV
Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia molodykh vchenykh ta studentiv: “Fizyka i
khimiia tverdoho tila. Stan, dosiahnennia i perspektyvy”, Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi
universytet, Lutsk [IV All-Ukrainian scientific and practical conference of young scientists and
students: "Physics and chemistry of solid state. State, achievements and prospects", Lutsky
Natsionalnyi tekhnichnyi universytet, Lutsk] , pp. 222-223.
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© Гулай О.І., Шемет В.Я.
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ESTIMATION OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF LED LAMPS AND THEIR
EFFECTIVENESS OF USE IN PRACTICE
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП И ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ
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Аннотация. В мире насчитывается большой выбор светодиодных ламп, которые на
данный момент считаются наиболее экономичными по потреблению электроэнергии. При
использовании данных ламп на практике сталкиваемся с такой проблемой, где
производитель зачастую завышает технические параметры лампы, что не соответствует
действительности. Применение определенных моделей светодиодных ламп в помещениях,
таких как школы, офисы, токарные цеха и т.д. невозможно потому что у светодиодных
ламп есть такое понятие коэффициент пульсации. Который может привести к
повышенной утомляемости, депрессиям, мигреням и прочим малоприятным вещам по части
психики.
Ключевые слова: светодиодные лампы, экономия электроэнергии, энергосбережение,
измерение.
Еще совсем недавно лампы на основе диодов в наших домах и на организациях были
редкостью. Появление на рынке различных светодиодных ламп, возникает вопрос, насколько
они эффективны в применении на практике.
В целом при наличии всех данных параметров, на упаковке каждой лампы можно
наиболее точно подобрать лампу к тому или иному объекту, что позволит максимально
улучшить условия работы и сэкономить электроэнергию.
Литература:
1. Закон Российской Федерации "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 17 мая
2017 г. № 261 // Собрание законодательства Российской Федерации.
2. СНИП 23-05-95 «Нормы освещенности помещений».
3. Жилищный кодекс РФ.
Abstract. The appearance of various LED lamps on the market, the question arises as to how
effective they are in application in practice.
According to the program for transition to energy-saving lighting and with the update in 2017
of the Federal Law No. 261-FZ "On energy conservation and on improving energy efficiency and
on introducing changes to certain legislative acts of the Russian Federation", replacing all lamps
with LED lamps. This update is explained by the fact that recently new LED lamps have appeared
on the market for technical and design features many times better than incandescent and energysaving (fluorescent) lamps. The advantage of LED lamps is that they are made of simple materials
that do not require additional special disposal in comparison with fluorescent lamps, which will
favorably affect the earth's ecology with minimal risks, and are becoming more affordable.
Analyzing the market of LED fixtures (projectors) and lamps, the question is asked what
additional advantages are in the characteristics of LED lamps that give an occasion to replace
fluorescent lamps and incandescent lamps on them in practice.
Depending on the lamp or lamp, each LED device has its own distinct design and technical
characteristics that are hidden and invisible to the human eye.
Bright or dimly shining, which spectrum of radiation on the eye is most pleasing (warm white,
white, cold, etc.), and what power consumption at this or that illumination can be expressed as the
efficiency is measured in lux per watt.
The conducted measurements on the illumination, power and pulsation coefficient of LED
lamps, we compared with the declared parameters of the manufacturer.
Parameters such as power, power factor and illumination are known to all, and for some
reason the ripple coefficient is rarely remembered, of course, and never written on packages.
The ripple factor is a very important indicator that is present in LED lamps. Despite the fact
that changes in brightness with a frequency of more than 16 - 20 Hz on our brain deliberately does
not work, the effect of them is quite noticeable.
Significant pulsations of general illumination can lead to increased fatigue, depression,
migraines and other unpleasant things in the psyche. This index is normalized in SNiP 23-05-95.
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From different tables, on the whole, it can be assumed that the total light pulsation coefficient
should not exceed 20%.
We measured power measurements with a D5065 wattmeter, the illumination was measured
using a Tecto 540 luxmeter, the pulsation coefficient of the TKA-PULSE device.
The results of measurements and calculations are given in Table 1
From Table 1 we see that different manufacturers of LED lamps are not so good as we would
like, from the measured power and illumination we see that some lamps have power and
illumination underestimated, but some lamps are also found.
Then analyzing according to SNIP and taking care of human health, the results of
measurements of the pulsation coefficient of lamps, not all lamps pass this threshold of
requirements. Lamps LED-A60 OL, SDLP-3K50-5-220-827-120 with a ripple factor of 1%, ASD
24LED-S / JDR - 2% and Electrostandat JCDR 72SMD - 10%, are the most safe for humans.
The rest of the lamps, which have a ripple coefficient of more than 20%, but it is better to use
them for illumination, power and cos (φ) lighting streets, areas, entrances and protected areas.
In general, if you have all these parameters, on the packaging of each lamp you can most
accurately fit a lamp to a particular object, which will maximize the working conditions and save
energy.
Key words: LED lamps, energy saving, energy saving, measurement.
References:
1. The Law of the Russian Federation "On Energy Saving and on Improving Energy
Efficiency and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation" of May 17, 2017
No. 261 // Collected Legislation of the Russian Federation.
2. SNIP 23-05-95 "Norms of illumination of premises".
3. Housing Code of the Russian Federation.
Научный руководитель: к.с-х.н., доц. Ижевский А.С.
Статья подготовлена в рамках Программы энергосбережения
Статья отправлена: 14.03.2018 г.
© Сафронов М.П.
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УДК 004.2
REALIZATION IN SOFTWARE WORKBENCH NI LabVIEW OF AUTOMATED
SYSTEM FOR STATISTICAL PROCESSING OF BIOMEDICAL INFORMATION
РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ NI LabVIEW АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БИОМЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Solomin A.V. / Соломин А.В.
PhD, as.prof. / к.ф.-м.н., доц.
ORCID: 0000-0002-5226-8813
Matvienko L.V. / Матвиенко Л.В.
Repalo A.B. / Репало А.Б.
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
Kyiv, Prosp.Peremohy, 37, 03056
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт имени Игоря Сикорского», Киев, пр-т Победы, 37, 03056
Аннотация. В работе обосновывается актуальность проблемы усовершенствования
программных средств для обеспечения прикладных статистических исследований в области
биомедицины и предлагается реализация в программной среде NI LabVIEW
автоматизированной системы статистической обработки информации, не требующая от
пользователей глубоких знаний критериев применимости статистических методов и
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уменьшающая вероятность ошибок.
Ключевые слова: статистика, биомедицина, доказательная медицина, NI LabVIEW
Вступление.
Как известно, в качестве одних из основных инструментов доказательной медицины
используются статистические методы. При этом, как свидетельствует анализ современных
статистических медико-биологических исследований, например [1], достаточно значительная
их часть содержит ошибки, которые являются следствием неправомерного или не совсем
корректного применения соответствующего математического аппарата, ибо каждый из
статистических методов применим лишь при соблюдении определенных условий, а
специалисты
медико-биологического
направления
не
являются
достаточно
квалифицированными специалистами в сложных математических вопросах. Следует
отметить, что ошибки в этой отрасли влекут не только научные или экономические
последствия, но и опасность для жизни и здоровья людей, поскольку могут „статистически
достоверно” обосновывать позитивную эффективность медицинских препаратов или
терапевтических методик, которые в действительности являются недейственными или даже
вредными.
Целью данной работы было содействие уменьшению вероятности таких ошибок путем
создания простого и удобного статистического инструментария исследователя медикобиологического направления, который не требует от него глубокой математической
подготовки и способствует принятию верных решений, связанных с применением
соответствующих статистических методов исследований и толкованием их результатов.
Заключение и выводы.
Использование автоматизированной системы для проверки статистических гипотез в
биомедицине кроме увеличения производительности и эффективности соответствующих
исследований уменьшает вероятность ошибок, связанных с неправомерным применением
статистических критериев.
Одним из вариантов использования системы может быть ее размещение на сервере в
виде веб-приложения. В этом случае пользователям нет потребности устанавливать
программу на собственном компьютере, доступ к сервису осуществляется через обычный
браузер.
Литература:
1. Леонов В.П., Ижевский П.В. Об использовании прикладной статистики при
подготовке диссертационных работ по медицинским и биологическим специальностям //
Бюллетень ВАК – Москва, 1997. – №5.
2. Програмування в NI LabVIEW. Технологія розробки віртуальних приладів :
навч. посіб. / О.Г. Кисельова, А.В. Соломін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 276 с.
3. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с
использованием Excel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – К. : МОРИОН, 2001. – 408
с.
Abstract. The actuality of problem of improvement of programmatic tools for providing the
applied statistical researches in biomedicine is grounded, and statistical information treatment CAS
realization is offered in the software environment NI LabVIEW, not requiring from the users of
thorough knowledges of applicability of statistical methods criteria and diminishing probability of
errors.
Key words: statistics, biomedicine, evidential medicine, NI LabVIEW.
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dissertacionnyh rabot po medicinskim i biologicheskim specialnostjam [About using of the applied
statistics for work on the thesis on medical and biological specialities] in Bulleten VAK [Bulletin of
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Excel [Statistical methods in biomedical research using Excel] . – К. : МОРИОН, 2001. – 408 с.
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УДК 681.5.015.42:622.24
ESTIMATES OF STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE AUTOMATIC ROLLER
ON THE DELETE UNDER THE RESULTS OF NATURAL EXPERIMENTS
ОЦІНКИ СТАТИСТИЧНИХ ХАРПАКТЕРИСТИК ОСЬОВОГО ЗУСИЛЛЯ НА
ДОЛОТО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАТУРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
Kropyvnytska V.B. / Кропивницька В.Б.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
ORCID:org/0000-0001-5231-7104
Іvano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, ul. Karpatskaya, 15, 76019
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, вул..Карпатська, 15, 76019
Анотація. У работі розглядаються результати дослідження оцінок статистичних
характеристик осьового зусилля на долото за результатами натурних експериментів. На
основі отриманих результатів визначили закон розподілу, який не є гаусівським,
характеристику випадкового сигналу розглядали у частотній області. Визначили
автокореляційну функцію і спектральну щільність сигналу. Розроблено структурну схему
формуючого фільтра, що забезпечує на виході задану спектральну щільність сигналу.
Ключові слова: осьове зусилля, автокореляційна функція, закон розподілу, спектральна
щільність, формуючий фільтр, структурна схема.
Вступ. При теоретичних і натурних дослідженнях практично всіх систем, процесів і
явищ у різних областях науки і техніки кінцевою метою є визначення певних ймовірнісних
характеристик, які є важливими показниками якості різноманітних систем [1].
Теоретичні дослідження ґрунтуються на результатах аналізу математичної моделі
системи із застосуванням різних аналітичних методів статистичних досліджень, зокрема,
методу Монте-Карло [2]. Проте, для такої складної системи як процес буріння свердловин,
застосування тільки аналітичних методів виявляється можливим лише при істотних
спрощеннях. У цьому випадку можна отримати лише ймовірнісні характеристики деякої
спрощеної моделі системи.
Враховуючи, що процес буріння свердловин є не відтворюваним нестаціонарним,
нелінійним, стохастичним і таким, що розвивається в часі під впливом збурювальних дій,
доцільним є дослідження властивостей такої
системи за результатами натурних
експериментів.
Висновок.
У даний час статистичні методи дослідження автоматизованих систем управління
відіграють основну роль у теорії автоматичного управління. Це обумовлено тим, що
використання випадкових процесів як моделей впливів значно розширює можливість
дослідження систем автоматичного управління. Це пояснюється не тільки тим, що самі
процеси вдається описати більш точно, але й і тим, що з’являється можливість оцінювати
якість управління за допомогою невеликого числа величин для досить різноманітних умов.
Особливо це важливо для управління таким складним процесом як буріння нафтових і
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газових свердловин. Такі характеристики як математичне сподівання, дисперсія,
автокореляційна функція, спектральна щільність у подальшому використовуються при
аналізі якості управління.
На основі отриманих результатів, можна зробити висновок, що під час проведення
статистичного дослідження отриманих даних, як вхідні дані було використано графік
неперервного сигналу F(x), з якого були такі характеристики досліджуваного процесу, як
оцінки
математичного
сподівання,
що
склало
63,58;
дисперсії
–
83,37;
середньоквадратичного відхилення – 9,20. Побудували і визначили закон розподілу, який
найкраще підходить, та перевірили його – це гамбеловський закон. Побудували і визначили
функцію передачі формуючого фільтру, яка підходить для автокореляційної функції
(експоненціальна), завдяки якій визначили і побудували спектральну щільність.
Литература:
1. Семенцов Г.Н. Основи наукових досліджень: [навч. посіб.]/ Г.Н.Семенцов,
Я.Р.Когуч, М.М.Дранчук; Івано-Франківськ: Факел – 2004. – 87с.
2. Стеценко, І.В. Моделювання систем: [навч. посіб., текст] / І.В. Стеценко // Черкас.
держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 399 с.
3. Довгий Б.П. Використання математичного пакета MATLAB для розв’язування
прикладних задач / Б.П.Довгий. Є.С.Вакал, Ю.Є.Вакал, А.В.Попов. – К.:Фітосоціоцентр,
2012. – 77 с.
Abstract. The article analyzes the statistical characteristics of the axial force on the bit. For
research, the results of field experiments are used. Estimates of mathematical expectation,
dispersion, autocorrelation function, spectral density are determined. The distribution law is
investigated. A concrete model of autocorrelation function, which is used to determine the spectral
density, is proposed. The functional and algorithmic structure of the forming filter is developed,
which enables to extend the possibilities of researching the systems of automatic control of the
process of drilling of oil and gas wells.
Key words: axial force, autocorrelation function, distribution law, spectral density, forming
filter, structural scheme.
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Kocherga V.N. / Кочерга В.Н.
Aspirant / соискатель
Narivskiy R.N. / Наривский Р.Н.
graduate student / аспирант
Yanzhula A.S. / Янжула А.С.
соискатель / aspirant
IGTM N.S. Polyakova NASU, Dnepr, Simferopolska 2а, 49005
ИГТМ им. Н.С. Полякова НАН Украины, Днепр, ул. Симферопольская 2а, 49005
Аннотация. Отработка газоносных пластов на шахтах Украины с высокой
метанообильностью пласта осложнена выделением метана в горные выработки.
Разработан ряд мероприятий по снижению газовыделения в горные выработки. В данной
работе рассмотрены схемы проветривания выемочных участков и эффективность
применяемых способов дегазации на примере условий шахт Донбасса Украины. А также
проанализировано влияние скорости подвигания очистного забоя на эффективность
дегазации в условиях разрабатываемых шахт. В результате применения мероприятий по
снижению метановыделения в горные выработки на шахтах может привести к
безопасному ведению работ по газовому фактору.
Ключевые слова: дегазация, метановыделение, расход воздуха, каптирование газа,
схема проветривания, утечки воздуха, вентиляционная выработка, дегазационные
скважины, скорости подвигания очистного забоя
Высокопроизводительная выемочная техника, используемая на шахтах Украины,
позволяет, в зависимости от мощности разрабатываемого пласта, осуществлять добычу угля
с нагрузкой до 8 тыс. т/сут и скоростью подвигания очистного забоя более 6 м/сут. При этом
увеличение интенсивности и глубины разработки газоносных угольных пластов на шахтах
Донбасса сопровождается повышением выделения метана в горные выработки, что при
несоблюдении правил безопасности [1] приводит к его взрывам и вспышкам, которые
являются основной причиной группового производственного травматизма на угольных
предприятиях. Поэтому, в целях безопасности, действующими нормативными документами
[2, 3], допустимая нагрузка на очистные забои ограничивается в зависимости от
интенсивности выделения метана, количества воздуха, подаваемого для проветривания
выработок, и эффективности дегазации источников метановыделения.
Эффективность
дегазации
подработанного
горного
массива
скважинами,
пробуренными навстречу очистному забою, при схемах проветривания выемочных участков
с отводом исходящей струи воздуха на угольный массив, не превышает 30-40%. Количество
одновременно работающих скважин, до подработки их устья как правило не превышает трех.
Скважины попадают в зону разгруженных от горного давления пород в непосредственной
близости от очистного забоя, где выделение метана из угольных пластов и пород кровли не
достигает максимума. После прохода лавы под устьями таких скважин они разрушаются и,
поэтому их отключают от дегазационной системы, а газопровод сокращают. Если газопровод
и подключенные к нему скважины оставлять в неконтролируемой части вентиляционной
выработки они будут каптировать метан из зоны обрушения пород на конце обсадной трубы.
В этом случае эффективность дегазации кровли может достигать 40-45%, в зависимости от
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сохранности газопровода и скважин в неконтролируемой части вентиляционной выработки.
Увеличение скорости подвигания очистных забоев сопровождается ростом выделения
метана в пределах выемочных участков и снижением эффективности дегазации кровли
скважинами, пробуренными навстречу движению лавы в среднем в два раза.
Литература:
1. Правила безопасности в угольных шахтах. - Киев: Основа, 2005. – 398 с.
2. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт. – Киев: Основа, 1994. –
311 с.
3. Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів та схеми дегазації: СОУ
10.1.00174088.001-2004, – Київ: Мінтопенерго України, 2004. – 167 с.
4. Звягильский Е.Л. Управление метановыделением на выемочных участках угольных
шахт / Е.Л. Звягильский, Б.В. Бокий, О.И. Касимов. – Донецк: Ноулидж, 2013. - 124 с.
5. Минеев С.П. Оценка возможности импульсного выделения сорбированного метана из
угольного пласта / С.П. Минеев, А.А. Прусова, А.А Потапенко, В.Н. Кочерга. - Уголь
Украины, 2014, №10. - С. 31-36.
6. Минеев С.П. Оценка импульсного метановыделения в зонах геологических
нарушений при обрушении кровли / С.П. Минеев, В.Н. Кочерга, А.С. Янжула. - Уголь
Украины, 2015, №7-8. - С. 26- 31.
7. Грядущий Б.А. Об аварии, произошедшей на шахте «Степова» /Б.А. Грядущий,
С.П. Минеев, И.А. Ященко, А.И. Холод, И.Б. Беликов. - Уголь Украины, 2017, №7-8, - С. 4853.
Abstract. The development of gas-bearing strata in the mines of Ukraine with high methane
formation of the layer is complicated by the release of methane into the mine workings. A number
of measures have been developed to reduce gas emissions into mountain mines. In this paper, we
consider the ventilation schemes for excavation sites and the efficiency of the degassing methods
used, for example, the conditions of the mines of the Donbass of Ukraine. And also the influence of
the speed of moving the face on the efficiency of degassing in the conditions of mines being
developed is analyzed. As a result of the application of measures to reduce methane emissions into
mine workings in mines, it can lead to the safe conduct of work on the gas factor.
Key words: degassing, methane evolution, air consumption, gas capping, airing scheme, air
leakage, ventilation, degassing wells, speed of movement of the face.
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METHOD FOR DETECTING DEFECTS IN PARTS OF AGRICULTURAL MACHINERY
МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ У ЧАСТИНАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
МАШИНИ
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c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
ORCID: http:// orcid.org/0000-0001-7459-1753X
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student, студент
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с. Kyiv-41, Heroes of Defense, 16
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ -41, вул. Героїв оборони, 16
Abstract. Conceptual bases of the further technical maintenance of quality of carrying out of
repairs and maintenance of machines are developed. The analysis and technological foundations
for the implementation of holographic methods have been carried out with increasing operational
reliability and trouble-free operation of machines in the process of performing agrotechnical work
in plant growing and animal husbandry. The article presents the results of the study of the
possibilities of realization of different methods and methods of non-destructive control in their
choice by their choice for the effective detection of basic defects and damages to obtain adequate
indicators for defect and diagnostics of agricultural machines. The methodical principles of
creation of holographic images, which are used as an information base for the study of the
suitability of parts of agricultural machines, are given.
Key words: methodology, detection, parts, agricultural machinery, damage, damage,
holography, defects, defect, non-destructive testing, laser.
Introduction.
Investigation of damages and defects, determination of the parameters of permissible or
boundary states, influence on the change of the surface state of the parts of the main types of loads
was carried out on two specially created installations that provide the necessary parameters for their
interaction (type of load, type of interference fields, their placement, configuration, etc.). Computer
holography (the main type of research carried out) allows you to record a change in the surface at
low loads, which, with low rates of state change, cause microdeformation. When considering the
tasks of non-destructive control as an information process and abstraction from the physical
methods used to control and defect the details of agricultural machinery, the following three
characteristic consecutive parts of this process can be distinguished:
- obtaining primary information by measuring by means of converters, for example, optical
systems, including holography, and bringing it into a form suitable for further processing;
- information processing, using existing computer software and presentation of processing
results in a form suitable for analysis and further interpretation;
- analysis of received information and formation of a decision on the state of agricultural
machinery (controlled object), the possibility of its normal functioning or forecasting its residual
resource.
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Conclusions. Thus, defects may appear on any unlimited surface of the body of the product,
have different depth of occurrence, direction, size of disclosure, geometric sizes, configuration, and
so on. Detection of defects and damage using conventional methods is rather complicated. It is
established that the combination of two types of holography gives one hundred percent result in the
presence of hidden defects. The best results were obtained when applying a complex load, with the
simultaneous implementation of two or even three types of loads that are diverse in their physical
nature.
Bibliography
1. Karabinys S.S. (2013) Defects. Damage to parts. Methods of their determination /
S.S.Karabines. - Germany, Saarbruken, Palmarium Academic Publishing -. 89.
2. Karabinesh S.S. (2016). Holography control of parts details. Germany, Saarbruken,
Palmarium Academic Publishing -233.
3. Novitsky A.V. (215). Investigation of dynamics of changes in reliability indexes of the
complex system "Man-Machine" / AV Novitsky // Collection of scientific works SWorld, March 1729. - Engineering, Volume 6 Issue. 1 (38). –p. - 74 - 78
4. Karabinesh S.S. (2016). Determination of technical condition of shell thin-walled
constructions by holography at acoustic loading. / Karabinesh S.S. - Sworld, вип.3, (44), т.2, -с. 97102.
Аннотация. Розроблено концептуальні основи подальшого технічного забезпечення
якості проведення ремонтів та обслуговування машин. Проведено аналіз та технологічні
основи впровадження голографічних методів з підвищенням експлуатаційної надійності та
безперебійної роботи машин у процесі виконання агротехнічних робіт у рослинництві та
тваринництві. У статті представлені результати дослідження можливостей реалізації
різних методів та методів неруйнівного контролю за їх вибором за їх вибором для
ефективного виявлення основних дефектів та пошкоджень для отримання адекватних
показників дефектів та діагностики сільськогосподарських машин. Наведено методичні
засади створення голографічних зображень, які використовуються в якості інформаційної
бази для вивчення придатності деталей сільськогосподарських машин.
Ключові слова: методика, виявлення, деталі, сільськогосподарські машини,
пошкодження, пошкодження, голографія, дефекти, дефектування, неруйнівні випробування,
лазер.
ЦИТ: be3-118-028
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DETERMINATION OF HYDROSTATIC PRESSURE
ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ
Vasilenkov V.E. / Василенков В.Є.
с.t.s., as. prof. / к.т.н., доц.
National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv, Heroyiv Oborony, 15, 03041
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев,
ул. Героев Обороны 15, 03041
Анотація. В статті наведено результати досліджень випадку рівноваги (спокою)
рідини під дією однієї поверхневої сили (сили тиску на вільну поверхню рідини) i однієї
масової сили. Приведено формулу визначення одиничного гідростатичного тиску і його
залежність від глибини занурення точки і ваги рідини над даною точкою. Доведено, що для
вимірювання тиску, який дорівнює одній атмосфері (9,81•104 Па) потрібно п'єзометр з
трубкою заповненою водою висотою 10 м. При вимірюванні аналогічного тиску ртутним
п'єзометром (щільність ртуті ρp = 13600 кг/м3) висота 735 мм.рт.ст.
Ключові слова: рівновага рідини, прилади, параметри, тиск.
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Актуальність. Вимірювання тиску чи розрідження полягає у встановленні значень цих
величин у рідкому чи газоподібному середовищі. Це необхідно для керування
технологічними процесами та забезпечення безпеки виробництва. Крім цього, цей параметр
використовується при непрямих вимірюваннях інших технологічних параметрів: рівня,
витрати, температури, густини тощо, тому це являє собою одну з головних задач
гідродинаміки і являється актуальною задачею
Висновки
Представлена формулу визначення тиску для випадку рівноваги (спокою) рідини під
дією однієї поверхневої сили (сили тиску на вільну поверхню рідини) i однієї масової сили.
Доведено, що для вимірювання тиску, який дорівнює одній атмосфері (9,81•104 Па) потрібно
п'єзометр з трубкою заповненою водою висотою 10 м. При вимірюванні аналогічного тиску
ртутним п'єзометром (щільність ртуті ρp = 13600 кг/м3) висота 735 мм.рт.ст.
Література:
1.Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа,
2005. – 671 с.
2. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. – К.: Кондор, 2009. – 288 с
3.В.А.Дідур, Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання та гідропневмопривід.
Дідур В.А., Савченко О.Д. Пастушенко С.І., Мовчан С.І. / Навчальний посібник. Запоріжжя.:
Прем’єр, 2005. – 463 с.
4. О.М. Мороз, Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з гідравліки /
Мороз О.М. – Харьков.: ХДТУСГ, 1998.– 37 с.
5.В.М. Боярчук, І.М. Флис, С.В.Сиротюк
Гідравліка і сільськогосподарське
водопостачанняю. Робочий зошит для лабораторних робіт/ Боярчук В.М., Флис І.М.,
Сиротюк С.В. – Львов.: ЛДАУ, 2000.– 43 с.
Abstract. The article presents the results of investigations of the case of equilibrium (rest) of a
liquid under the action of one surface force (pressure forces on the free surface of a liquid) and one
mass force. The formula for determination of unit hydrostatic pressure and its dependence on the
depth of immersion of a point and the weight of a liquid over a given point is given. It is proved that
in order to measure the pressure equal to one atmosphere (9.81 × 104 Pa), a piezometer with a
tube filled with water 10 m high will be required. When measuring a similar pressure by a mercury
piezometer (mercury density ρp = 13600 kg / m3 ) height 735 mm.hr.st
Key words: liquid equilibrium, devices, parameters, pressure
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УДК 658
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STANDARD GOST R ISO 9001-2015 AND API Q1
9TH EDITION
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТА ГОСТ Р ИСО 9001-2015 И API Q1 9-Й
РЕДАКЦИИ
Zhitnikov A.S. / Житников А.С.
master/ магистр
Volgograd State Technical University, Odessa, Mechnikova 34, 65029
Волгоградский Государственный Технический Университет,
Волгоград, просп. имени В.И. Ленина 28, 400005
Аннотация. В работе проводится сравнительный анализ требований ГОСТ Р ИСО
9001 – 2015 и требований API Q1 9-го издания. Рассмотрены разделы национального
стандарта и соответствие требований стандарта и спецификации. Выявлены общие
требования и особенности, относящиеся к каждому из стандартов.
Ключевые слова: система менеджмента, качества, производство, нефтегазовая
ортосоль, ИСО, API.
В настоящее время требования к компаниям, участвующим в тендерах на поставку
продукции для предприятий нефтяной или газовой промышленности, включают наличие
системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов
ИСО серии 9000.
Заключение и выводы.
Государственные компании, такие как Газпром, Роснефть и их дочерние организации
обращают существенное внимание на то, какие сертификаты в области менеджмента
качества имеют поставщики. Это объясняется недоверием к компаниям, сертифицированным
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, поскольку данный сертификат можно
получить даже в случае неполного соответствия системы менеджмента качества
установленным требованиям.
Для получения сертификата на соответствие требованиям спецификации APIQ1
компании необходимо пройти довольно жесткий внешний аудит, после которого нет полной
гарантии того что сертификат будет выдан.
В целом спецификация API Q1 практический полностью перекрывает требования
ГОСТ Р ИСО 9001, и по некоторым аспектам ужесточает эти требования.
Однако стоит отметить, что ГОСТ Р ИСО 9001определяет более жесткие требования в
отношении оценки рисков. Если в спецификации API Q1 требуется оценивать риски
связанные с поставкой продукции, то в стандарте ИСО 9001 оценка рисков распространяется
не только на продукцию, но и на все бизнес–процессы компании. Ориентация на риск
ориентированное мышление отсылает компании к изучению стандартов серии ISO 31000,
определяющих требования к менеджменту рисков.
Особенностью спецификации API Q1 является её распространение на компании,
занимающиеся только производством продукции и понятие «услуг» в данной спецификации
отсутствует.
Очевидно, что в ближайшем будущем выйдет новая, десятая редакцию спецификации
API Q1, которая преподнесет новации в системе менеджмента качества для организаций
нефтегазовой отрасли.
Литература:
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования.- Введен
28.09.2015г. - Москва: Стандартинфом, 2015. -55ст.- (Национальный стандарт РФ).
2. API Q1 9-е издание Спецификация системы менеджмента качества для
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- Вашингтон: Американский институт нефти, 2013. - 58 ст.
Abstract. The paper conducts a comparative analysis of the requirements of GOST R ISO
9001 – 2015, and the requirements of API Q1 9th edition. The sections of the national standard and
compliance with the requirements of the standard and specification.
1 environment of the organization.
The Q1 API specification requires a description of how similar requirements are met in the
form of a" quality Manual", which should fully define the scope of the system; describes the
sequence and interaction of processes
2 Leadership
The requirements of API Q1 comply with the requirements of this section of the standard, but
the specification requires the campaign to appoint a representative of the quality manual, which
will be the authority and responsibility for the functioning of the quality management system
3 Planning
Both standards determine the need to take into account risks and opportunities when planning
a quality management system. But, unlike the GOST R ISO 9001-2015, API Q1 requires to
document risk management process.
4 Means of ensuring
It is worth noting that the API Q1 specification Requires the company to provide training in
the field of quality management and to include in the training program issues identified by the
consumer.
5 Activities at the stages of the product and service life cycle
Activities at the stages of the life cycle begins with the definition of consumer requirements
(inputs for design) and ends with the release of products and, if necessary, its subsequent
maintenance.
GOST R ISO 9001 – 2015 identifies the following actions to the processes of delivery of
products and services
In addition to these actions, the API Q1 specification requires that the company has a
documented MOC (management of change) procedure.
6 Performance Evaluation and improvement
In General, the requirements of the sections "performance evaluation" and "Improvement" in
GOST R ISO 9001 – 2015 meet the requirements of the section "Monitoring, measurement, analysis
and improvement of quality management system" of API Q1 specification.
Key words: management system, quality, production, oil and gas industry, ISO, API.
References:
1. Federal Agency on Technical Regulating and Metrology (2015), GOST R ISO 9001-2015
Sistema menedgmenta kachestva. Trebovaniya [ISO 9001:2015 Quality management systems –
Requirements], Standartiform, Moscow, Russia.
2. American Petroleum Institute (2013), API SPECIFICATION Q1 9th Edition Specification
from Quality Management system for Manufacturing Organizations for the Petroleum and Natural
Gas Industry, Washington, USA.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Быков Ю.М.
Статья отправлена: 09.03.2018 г.
© Житников А.С.

Сборник тезисов

19

www.scientificuniverse.by

Достижения современной науки для развития будущего ‘2018

.

ЦИТ: be3-118-025

УДК 004.2
THERMOLYSIS CALCIUM OXIDE AS AN INITIATOR AND A FILLER
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Аннотация. В данной работе рассматривается возможность использования
термолизного оксида кальция в качестве инициатора и одновременно наполнителя для
сополимера стирола и метилметакрилата. Описаны методы получения высокоактивной
формы оксида кальция (термолизного) из мела и синтеза наполненого сополимера. Описан
наиболее вероятный механизм протекания реакции сополимеризации (зарождение цепи,
развитие цепи, передача цепи). Установлено, что температура деструкции полученного
наполненного сополимера значительно выше (за счет химической связи сополимера и
наполнителя) чем у механической смеси полистирола и полиметилметакрилата.
Ключевые слова: метилметакрилат, стирол, оксид кальция, сополимер, радикальная
полимеризация.

Вступление.
Оксид кальция с глубокой древности широко применяется в различных
отраслях. Одно из первых своих использований он нашел в строительстве в
качестве вяжущего вещества. Сейчас его применяют в сельском хозяйстве, в
медицине, в пищевой и химической промышленности. Так же его используют
для удаления диоксида серы из дымовых газов (в виде гидроксида) и в так
называемой «самогреющей» посуде. Столь широкому применению оксида
кальция способствует его доступность, низкая стоимость и его специфичные
свойства (способность поглощать воду, превращаясь в гидроксид, способность
менять свои лиганды, превращаясь в другие соединения)[1].
Однако некоторые свойства оксида кальция до сих пор не нашли столь
широкого применения. Речь идет о его способности инициировать
полимеризацию по радикальному механизму винильных мономеров.
Входные данные и методы
Для рассмотрения термолизного оксида кальция как возбудителя
сополимеризации
были
взяты
эквимолярные
смеси
стирола
и
метилметакрилата. В качестве источника термолизного оксида кальция
использовали декарбонизированный при 600 ⁰C в течение 4 часов мел. При
прокаливании мела его внешняя форма и объём не подвергались изменению.
Объём, который занимал летучий продукт, перешел в объём пор. Реакцию
сополимеризации проводили в закрытом лабораторном реакторе при 50 ⁰C.
Для синтеза были взяты 70% эквимолярных мономеров (стирол и
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метилметакрилат) и 30% термолизного оксида кальция. После смешивания
компонентов произошло образование наполненного оксидом кальция
сополимера стирола и метилметакрилата.
С целью определения строения полученного сополимера был проведен
опыт по растворению его в органическом растворителе (ацетоне). Образец
массой 5 г диспергировали в порошок, смешали с ацетоном в цилиндре с
притертой крышкой и перемешивали в течение 4-х суток. В ацетоне
растворилось около 31% сополимера. Можно предположить, что это чистый
сополимер не связанный с оксидом кальция (см. реакции 1, 2). Не
растворившаяся часть представляла собой наполненный сополимер стирола и
метилметакрилата (реакции 3, 4).
Наиболее вероятный механизм реакции:
Передача цепи:
1) –[A–(B–A)n–Ca–O–(B–А)n–B]– +А+B → –[А–(B–А)n–Ca–O–(B–А)n–B]– + –[А–B]–
2) –[А–B]– + А + B → –[B–А–B–А]– и так далее.
Зарождение цепи:
3) Ca=O + CH2=C(CH3)COOCH3 → –[Ca–O–CH2–C(CH3)]–

COOCH3
4) Ca=O + CH2=CH(C6H5) → –[Ca–O–CH2–C]–
C6H5

Суммарно :
–[Ca–O–CH2–C(CH3)]– + CH2=CH(C6H5) → –[CH2–C–Ca–O–CH2–C(CH3)]–
COOCH3

C6H5

COOCH3

Развитие цепи:

–[B–Ca–O–A]– + A + B → –[A–B–Ca–O–A–B]–
–[A–B–Ca–O–A–B]– + A + B → –[B–A–B–Ca–O–A–B–A]– и так далее ,

где A - метилметакрилат; B - стирол.
Результаты исследований
Были определены температуры деструкции полученного наполненного
сополимера методом DTA. Как видно (рис.1) деструкция начинается при 608 К,
и заканчивается при 642 ⁰C. Деструкция механической смеси не наполненных
полистирола и полиметилметакрилата происходит в интервале 490 - 550 К.
Такое повышение температуры деструкции обусловлено образованием прочных
химических связей между сополимером и наполнителем. Предполагаемая
деструкция сополимера происходит через термическую свободнорадикальную
реакцию по механизму расстегивания или противополимеризации.
Использование метода ИК-спектроскопии для изучения полученного
сополимера представляется весьма полезным. Наиболее интенсивные полосы
поглощения сложных эфиров находятся в области 1732 см-1 – валентные
колебания карбонильной группы С=О. В этой области в спектре наблюдается
серия из четырех полос поглощения, которые вместе с полосой при 754 см-1
являются характеристическими для метакрилатной структуры –СО–О–СН3.
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Доказательством наличия метильной группы являются полосы поглощения при
1388 и 2952 см-1. Наличие полос поглощения 700 см-1 говорит о присутствии
полистирола. Отсутствие пика при 1645СМ-1, обусловлена тем, что двойная
связь между С-С отсутствует. Это все говорит о наличии ПММА и ПС.
Перечисленные выше полосы поглощения говорят о том, что сополимеризация
прошла успешно.

Рис.1 Дифференциально-термический анализ полученного сополимера
Заключение и выводы.
Был рассмотрен возможный метод использования термолизного оксида
кальция в качестве инициатора и одновременно наполнителя для сополимера
метилметакрилата и стирола.
Были получены доказательства возможности применения термолизного
оксида кальция по предложенной методике и определены температуры
деструкции полученного наполненного сополимера.
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Annotation. This article considers the possibility of using thermolysis calcium oxide as an
initiator and a filler for a copolymer of styrene and methyl methacrylate. Different methods for
obtaining a highly active form of calcium oxide from chalk and synthesis of a filled copolymer are
presented. The possible copolymerization reaction mechanism is described (from chain initiation to
chain development and chain transfer). The destruction temperature of the derived filled copolymer
was measured. The temperature turned out to be much higher than a mechanical mixture of
polystyrene and polymethylmethacrylate because of the chemical binding between the copolymer
and the filler.
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THERMODYNAMICS OF THE SUPERIONIC PHASE TRANSITION IN A NONSTOICHIOMETRIC CRYSTAL.
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Аннотация. В предлагаемой статье анализируется влияние нестехиометрии на
температуру суперионного фазового перехода в модели, основанной на предположении о
наличии корреляции в расположении междоузельного иона и вакансии, с которой он связан
рождением. Нестехиометрические вакансии считаются незаряженными и учитываются
только через соответствующее изменение энтропии кристалла. Показано, что
нестехиометрия повышает температуру фазового перехода в суперионное состояние.
Ключевые слова: суперионные проводники, фазовые переходы, точечные дефекты,
ионная проводимость, стехиометрия, вакансия
Вступление.
Основным свойством суперионных (СИ) кристаллов (СИК) является высокая ионная
проводимость σ в твердой фазе, которая может достигать значений, характерных для
расплавов ионных кристаллов и даже превосходить их. Такой эффект обусловлен
разупорядочением одной из подрешеток кристалла (чаще катионной) при сохранении
регулярного расположения атомов в других подрешетках. Причиной возникновения высокой
ионной проводимости является резкое увеличение степени дефектности (вплоть до полного
разупорядочения) одной из подрешеток кристалла, как правило, в результате фазового
перехода (ФП) I или II рода.
В предлагаемой работе рассматривается термодинамика нестехиометрического СИК в
предположении, что разупорядочение решетки, является результатом взаимодействия
термически активируемых неустойчивых пар вакансия – атом в междоузлии,
представляющих собой «мигающие» диполи с временем жизни τ ~ 10-11 секунды. [4, 5].
Заключение и выводы.
На основе изложенного можно сделать вывод о существовании группы кристаллов,
которые, будучи стехиометрическими, при некоторой температуре испытывают фазовый
переход в суперионное состояние, исчезающий при наличии в этих кристаллах
нестехиометрии в подрешетке подвижных ионов. Разупорядочение этой подрешетки в
последнем случае, хотя и происходит постепенно с ростом температуры, однако при
достаточно высоких
может быть весьма существенным. Достигаемые при этом высокие
значения проводимости σ позволяют отнести рассматриваемую группу кристаллов к СИК.
Наличие нестехиометрии является неотъемлемым свойством определённых
соединений, которые практически невозможно получить с δ = 0. Поэтому существует
принципиальная трудность в наблюдении изменения фазовой диаграммы в зависимости от δ.
Однако, в ряде соединений с большой концентрацией вакансий в подрешетках мобильных
ионов (β – алюминаты [6] и др.) ионная проводимость с повышением температуры достигает
высоких значений без фазового перехода. При исследовании монокристалла селенида меди
нестехиометрического состава показано, что структурный переход в суперионное состояние
в интервале температур 180-250 К представляет собой размытый фазовый переход I рода [7,
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8]. Указанные факты косвенно подтверждают предложенную модель.
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Abstract. In this paper, the influence of nonstoichiometry on the temperature of the
superionic phase transition is analyzed. A model based on the assumption of a correlation in the
location of the interstitial ion and the vacancy with which it is associated with production was
considered. Non-stoichiometric vacancies are assumed to be uncharged and are taken into account
only through a corresponding change in the entropy of the crystal. It is shown that nonstoichiometry raises the temperature of the phase transition to the superionic state.
Nonstoichiometry narrows the temperature region in which there is an order in the direction of the
formation of unstable pairs.
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ЦИТ: be3-118-038
AGGREGATE TRANSFORMATIONS AND PHASE TRANSITIONS OF THE 2nd GENUS
АГРЕГАТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 2- ГО РОДА
Serkov A.T. / Серков А.Т.,
Serkov A.A. / Серков А.А.
ООО НИЦ (Научно-инженерный центр) «Углехимволокно»,
141 009. Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5
Аннотация. Рассмотрен новый подход к проблеме агрегатных и фазовых переходов,
при котором в основу берётся предположение о том, что частицы вещества (атомы,
молекулы) взаимодействуют между собой своими массами по обратно квадратичному
закону тяготения. Поэтому во всех состояниях они находятся в орбитальном движении
относительно друг друга. Принципиальное отличие агрегатных переходов от фазовых
состоит в том, что при агрегатных переходах изменяются типы орбит. Разомкнутая
параболическая орбита при конденсации превращается в замкнутую круговую. Круговая
орбита при отверждении превращается в эллиптическую. В то время как при фазовых
переходах происходит только изменение ориентации частиц относительно друг друга без
изменения типа орбитального движения. Фазовый переход 2-го рода связан с изменением
характера орбитального движения. Движение по эллиптическим орбитам превращается в
движение по круговым орбитам и скорее может быть отнесён не к фазовым, а к
агрегатным переходам. Поскольку при этом переходе резко повышается хрупкость и
наблюдается тенденция к измельчению материала, поэтому предлагается назвать
возникающее агрегатное состояние порошковым агрегатным состоянием.
Введение.
Агрегатные и фазовые превращения веществ являются наиболее распространенными
явлениями в природе. Всего же в различных литературных источниках называют более двух
десятков термодинамических состояний вещества, которые переходят из одного состояния в
другое, не изменяя химического состава.
Приведём одну из известных классификаций. Твёрдое тело: аморфное (стеклообразное)
состояние, кристаллы (монокристалл, поликристалл, кристаллит), сверхтекучее твёрдое тело.
Мезофазное состояние: жидкий кристалл (нематик, смектик, холестерик), мезоген,
колончатая фаза, клеточная мембрана. Жидкость: расплав, перегретая жидкость,
переохлаждённая жидкость, растянутая жидкость, сверхкритическая жидкость, сверхтекучая
жидкость. Газообразное состояние: идеальный газ, реальный газ, пар, насыщенный пар,
перегретый пар, пересыщенный пар. Плазменное состояние.
Принято считать, что в основе переходов из одного состояния в другое лежит
температура вещества, количество подведенного тепла и в конечном итоге тепловая скорость
частиц (атомов, молекул), из которых состоит вещество. И это действительно так. Вопрос не
требовал бы дополнительного рассмотрения, если с подводом (отводом) тепла наблюдалось
плавное, монотонное изменение свойств вещества. Фактически в большинстве случаев при
нагреве твёрдого тела в результате агрегатного (фазового) перехода происходит плавление, а
нагреве жидкости – её кипение. Это указывает на сложность явления перехода. Объяснение
его механизма помимо теплопередачи требует привлечения других физических
закономерностей.
Наиболее сложно дело обстоит с фазовыми переходами 2-го рода. Их чётко
зафиксированное количество сравнительно невелико: переход ферромагнитных веществ
(железа, никеля) при определенных давлении и температуре в парамагнитное состояние;
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переход металлов и некоторых сплавов при температуре, близкой к 0 К в сверхпроводящее
состояние, характеризуемое скачкообразным уменьшением электрического сопротивления
до нуля; превращение обыкновенного жидкого гелия (гелия I) при Т — 2,9 К в другую
жидкую модификацию (гелий II), обладающую свойствами сверхтекучести. Интуиция
подсказывает, что фазовые переходы второго рода имеют универсальный всеобщий характер
и присущи всем веществам, но с конкретными особенностями проявления для каждого
вещества.
Выводы
1. Предложен новый подход к проблеме агрегатных и фазовых переходов, при котором
в основу берётся предположение о том, что частицы вещества (атомы, молекулы)
взаимодействуют между собой своими массами по обратно квадратичному закону тяготения.
Поэтому во всех состояниях они находятся в орбитальном движении относительно друг
друга.
2. Агрегатные и фазовые переходы увязываются с характером орбитального движения,
изменениями орбит, по которым движутся частицы. Переход от реального газа (перегретого
пара) к насыщенному состоянию означает изменение орбиты с гиперболической к
параболической. Переход к жидкому состоянию вызван сменой разомкнутой параболической
орбиты на замкнутую эллиптическую и круговую орбиту.
3. Переход от жидкого состояния к твердому происходит при изменении орбитального
движения частиц с кругового на эллиптическое по траектории эллипса, вписанного в
круговую орбиту. При охлаждении твёрдого тела и, соответственно, снижения энергии
орбиты, по которой осуществляется орбитальное движение в твёрдом теле, орбита при очень
низких температурах из за потери энергии снова превращается в круговую, но с меньшим
радиусом по сравнению с предыдущей круговой орбитой.
4.Высказано предположение, что фазовый переход 2-го рода обусловлен изменением
типа орбиты с «внутреннего» эллипса на круговую, вписанную в этот эллипс. Это
происходит из-за снижения энергии орбиты при глубоком охлаждении твёрдого тела.
5.Резкое (скачкообразное) повышение хрупкости твёрдого тела превращение его в
порошок при понижении температуры связано с изменением типа орбиты с
анизодиаметричнго эллипса на круговую орбиту.
6. Представляется логичным связать явление агрегатного перехода с изменением
расстояния между частицами, то есть с типом орбит в орбитальном взаимодействии. А
явление фазовый переход – с разной ориентацией молекул во время фазового перехода, но в
пределах одного типа орбитального взаимодействия.
7. Скачкообразное повышение хрупкости твёрдых тел и их переход при охлаждении в
порошкообразное состояние обусловлено изменением типа орбитального движения в
твёрдом теле с эллиптического на круговое. В этой связи порошкообразное состояние
следует рассматривать как пятый вид агрегатного состояния, при котором орбитальное
движение в основном происходит по круговым орбитам.
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УДК 51-7(075.8)
THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY IN THE CASE OF “HEAVY TAILS” AND THE
ADMISSIBLE INCSURANCE RATE.
ЙМОВІРНІСТЬ БАНКРУТСТВА У ВИПАДКУ «ВАЖКИХ ХВОСТІВ» І
ОПТИМАЛЬНА СТРАХОВА СТВАВКА
Chornyy R.O. / Чорний Р.О.
aspr. / Аспр.
Bilynskyi A.Ya. / Білинський А.Я.
aspr. / Аспр.
Kinash O.M. / Кінаш О.М.
PhD, doc. / канд.фіз.-мат.н., доц.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів,
Вул.Університетська 1, 79000
Ivan Franko National University of Lviv,Lviv,
1,Universytetska St., 79000
Abstract. In this paper we consider the problem of defining the asymptotic of the bankruptcy
probability in the case of large payments distributed under subexponential laws and defining an
admissible insurance rate for F-model case.
Key words: Bankruptcy probability asymptotics, heavy tails, subexponential distributions, FModel, admissible incsurance rate.
Introduction
Classical risk theory assumes that large insurance claims and, therefore, large insurance
payments are rare, with exponentially small probabilities. This scheme is called "model with small
payments".
However, many situations are related to extreme events. Due to this fact, the true size of
payments is more adequately represented by random variables distributed with "heavy tails", which
include Pareto type distributions. Actually, in this case, total payments will be defined by the
maximal individual claim. This effect became extremely noticeable at the beginning of the 2000s,
when the insurance companies had to refund significant amounts on insurance claims, conditioned
by catastrophes: earthquakes, fires, floods, terrorist attacks.
Conclusion
Problem of bankruptcy probability definition in case of heavy tails has been considered.
Asymptotic of bankruptcy probability in case of payments with Pareto, Weibull, Benktander type I
and II distributions have been defined. As a result we received asymptotic of admissible insurance
rate in case of F-model for relational claims with Pareto distribution.
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Анотація. Розглянуто задачу знаходження асимптотики ймовірності банкрутства у
випадку великих виплат розподілених за субекспоненційними законами та визначення
оптимальної страхової ставки.
Ключові слова: асимптотика ймовірності банкрутства, важкі хвости,
субекспоненційні розподіли, F-модель, оптимальна страхова ставка.
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ARTS, ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЦИТ: BE3-118-030

УДК 766

FONT AS MAKING ELEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF STUDENTS OF ARCHITEKTURAL SPECIALITIES
ШРИФТ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ
АРХІТЕКТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Sydorova N.V. / Сидорова Н.В.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, Дідріхсона, 4, 65029
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa, Didrikhsona st., 4, 65029
Щоб визначити, який шрифт використовувати і яке місце він
займе на сторінці, необхідно розуміти інтонацію, інакше кажучи,
настрій тексту.
Ерік Шпікерманн
Анотація. Шрифт - невід'ємна частина нашого життя. Розглянуто теоретичні
основи шрифту і шрифтової композиції як складових компонентів у професійному
становленні студентів архітектурних спеціальностей на заняттях з дисципліни
«Мистецтво шрифту». У даній статті визначено основи теоретичних знань, умінь і
навичок, які необхідні студентам для роботи над шрифтом і для створення шрифтових
композицій.
Ключові слова: шрифт, види шрифтів, виразність шрифту, буква, композиція,
класифікація композицій.
Вступ. Для професійного розвитку майбутніх архітекторів, художників і дизайнерів
значна увага приділяється вивченню шрифту, як графічній дисципліні. Широкий розмах і
темп нашого життя вимагають від мистецтва шрифту багатства і різноманітності. Шрифт
бере участь у комунікації найбезпосереднішим чином: він додає повідомленню візуальний
образ, забезпечує найважливіші інформаційні процеси: зберігання інформації, її передачу і
обробку.
Висновок. Шрифт був придуманий для запису і передачі інформації. Букви, з яких
складається шрифт, це в першу чергу форма, а тільки потім зміст. Різноманітність цих форм
настільки величезна, що шрифтом можна милуватися так само, як ми милуємося твором
мистецтва [2].
Завдання викладача навчити повноцінно працювати зі шрифтами, надаючи їм смислову
та композиційну індивідуальність. В процесі навчання студенти реалізують отримані знання,
демонструють уміння виконувати завдання як за допомогою матеріалів і інструментів, так і
використовуючи сучасні комп'ютерні технології, що є неодмінною основою подальшого
розвитку їх професійних можливостей.
Література:
1. Сидорова Н.В., Перпері А.О., Яворська Н.М. Шрифт як мистецтво. Про користь та
необхідність вивчення // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції
«Управління якістю підготовки фахівців». – Одесса, 2017. – Ч.2. – С.177.
2. Яцюк О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий.
Издательство БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.
3. Бредньова В.П., Перпері А.О., Яворська Н.М. Мистецтво шрифту // Навчальний
посібник. – Одеса, 2017. – 128 с.
Abstract. Font is an integral part of our life. The article considers the theoretical foundations
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of the font and font composition as making components in the professional formation of students of
architectural specialties on the discipline "The Art of the Font". This article defines the basics of
theoretical knowledge, skills and abilities. Students must learn to work on the font and create font
compositions. In the process of learning, students realize their knowledge, demonstrate their ability
to perform tasks.
Key words: font, font types, font expressiveness, letter, composition, classification of
compositions.
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ANTYKAFE DEVELOPMENT TRENDS IN UKRAINE
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АНТИКАФЕ В УКРАИНЕ
Petrovska Yu.R. / Петровская Ю.Р.
k. arch. / к.арх.
Kuzmych V.I. / Кузьмич В.І.
st.vykl. / ст. викл.
Национальный университет «Львовская политехника», Львов, ул. Ст. Бандеры,12, 79013
Lviv Polytechnic National University, Stepan Bandera street 12, 79013
Аннотация. В работе отражена история развития нового формата заведения
общественного питания и отдыха - антикафе. Охарактеризованы отечественный и
зарубежный опыт проектирования интерьеров заведений нового формата.
Люди с предпринимательским талантом как никто другой стараются идти в ногу со
временем та воплощают в жизнь новомодные виды деятельности, среди которых наше
внимание привлекают «коворкинг» и «антикафе». И если коворкинг прижился в нашей
стране несколько лет назад, то антикафе только начинает набирать популярность
Ключевые слова: антикафе, дизайн интерьеров, свободное пространство, коворкинг.
Актуальность темы. Заведения общественного питания приобретают все большую
популярность. Во Львове их численность в достигает более полутора тысяч и в большинстве
эта тенденция связана с развитием туристической сферы. Большое разнообразие выбора кафе
и ресторанов позволяет найти заведение именно под свой вкус и кошелек, а львовяне
считают своим долгом посетить кафе в своем городе. Сегодня во Львове сферами
деятельности, активно развиваются, есть творческая и сфера информационных технологий.
Они напрямую связаны с использованием компьютерных технологий, и чаще всего, эта
работа выполняется в домашних условиях. Однако молодым людям не всегда уютно и
удобно работать и учиться в домашних условиях, поэтому они ищут место, где можно
посидеть в творческой атмосфере или просто собраться командой и сделать проект. Такая
тенденция стала модной не так давно, всего несколько лет назад, в начале 2010-х годов,
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когда появился термин "антикафе". На смену традиционным кафе и ресторанам, приходят
заведения нового формата - свободные пространства или тайм-кафе. Здесь можно не только
выпить чаю со сладостями, но и поиграть в настольные или компьютерные игры, устроить
чемпионаты по настольному футболу или тенниса, почитать и даже поработать. Принцип
прост - оплачивайте за время проведения в учреждении и получайте в свое пользование все
услуги антикафе.
Выводы. Для открытия антикафе важно четко представить целевую аудиторию. Для
отдыха молодежи преимуществами для выбора такого заведения могут стать наличие
игровых приставок и больших мониторов, минимальной аппаратуры для музыкальных
вечеров, периодическое проведение фотовыставок, семинаров со свободным доступом или
тематических кинопоказов. Тем, кто рассматривает антикафе как рабочее пространство,
важно высокое качество интернета, возможность работать в относительно спокойном месте и
при желании разогреть принесенную еду, хороший доступ мобильной сети, наличие
переговорной комнаты и др.
Часто такие заведения организуют различные мероприятия, вроде фотовыставок,
кинопоказов, фестивалей, мастер-классов, даже конференций. Проводятся также
литературные вечера, speaking-клубы и др., В зависимости от того, насколько разветвленные
партнерские связи, популярность заведения и его направленность. В первую же очередь,
владельцы опираются на целевую аудиторию и пожелания клиентов, а оптимальная площадь
для антикафе - 100 кв.м. и необходимо отвести место для персонала и техпомещения.
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2. Час продається. П’ять найкращих антикафе у Львові [Електронний ресурс] / Leopolis
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- Режим доступу: www.2do2go.ru/spb/places/29905/antikafe-mansarda
6. CoMMunа [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://communa.net.ua
7.
Betaplace
[Електронний
ресурс]
/
Коворкінг.
–
Режим
доступу:
http://betaplace.com.ua/blog/page/2/
8. Startupdepot - Затишний коворкінг у Львові [Електронний ресурс] /
Стартап Депо - Бізнес Інкубатор Львів . – Режим доступу: http://startupdepot.lviv.ua/contacts/
9. Антикафе «ComeIn» / Коворкінг у Львові. П’ять прикладів. - Режим доступу:
http://photo-lviv.in.ua/kovorkinh-u-lvovi-pyat-prykladiv/
10. Коворкінг й антикафе: як «вписати» нові види діяльності в межі законодавства / Ел.
газета «Інтерактивна бухгалтерія» № 48 (57) / 2013. – Режим доступу:
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/5324
Abstract. The history of development of a new format of catering and recreation facilities antikafe. The domestic and foreign experience of designing interiors of institutions of the new
format is described. People with entrepreneurial talent, as nobody else, are trying to keep pace with
the time, they embody newfangled activities, among which our attention is attracted by "coworking"
and "anti-cafe". And if Coworking has taken root in our country a few years ago, then anti-cafe is
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only beginning to gain popularity.
Key words: anti-cafe, interior design, free space, coworking.
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GEOLOGY
ГЕОЛОГИЯ

ЦИТ: BE3-118-020

УДК 553.981/982
SUBSTANTIATION RESERVOIR ROCK PROPERTIES OF SERPUHIV SEDIMENTS AT
OSTROVERHIVSKE FIELD
ОБГРУНТУВАННЯ КОЛЕКТОРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД
СЕРПУХІВСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ОСТРОВЕРХІВСЬКОГО РОДОВИЩА
Fedoriv V.V. / Федорів В.В.
c.geol.s., as.prof. / к.геол.н., доц.
Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas
Ivano-Frankivsk, Karpatskaya 15, 76019
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, 76019,
Анотація. У роботі розглядаються результати досліджень порід-колекторів
складнопобудованих розрізів Островерхівського газоконденсатного родовища ДніпровськоДонецької западини. Наведено особливості літолого-стратиграфічного розрізу
серпухівських відкладів даного родовища. У результаті аналізу геолого-геофізичного
матеріалу встановлено, що продуктивні розрізи серпухівських відкладів представлені, в
основному, кварцовими та поліміктовими пісковиками та алевролітами різної зернистості і
ступеня глинизації та карбонатизації, а також генезису – від алювіального до морського.
За результатами експериментальних досліджень керну в умовах, що наближені до
пластових, визначені фільтраційно-ємнісні характеристики та встановлені петрофізичні
моделі фільтраційно-ємнісних параметрів, які дозволяють достовірно визначити за даними
ГДС петрофізичні параметри як чистих гранулярних кварцових порід-колекторів, так і
пісковиків поліміктового типу. Побудовані фільтраційно-ємнісні моделі серпухівських
відкладів Островерхівського газоконденсатного родовища можна використовувати для
підрахунку запасів нафти і газу, а також для поточкової інтерпретації результатів ГДС.
Ключові слова: порода-колектор, коефіцієнт пористості, проникність, газонасичення
Вступ.
Прогнозування продуктивності порід-колекторів складно-побудованого типу є дуже
важливою та, одночасно, і складною проблемою промислової геофізики. Через
неоднорідність геологічної будови розрізів Островерхівського газоконденсатного родовища
Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), використання загальноприйнятих методик при
визначенні фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів серпухівських відкладів
стає неможливим достовірно обґрунтувати фільтраційно-ємнісні характеристики. Тому
виникає потреба у визначенні фільтраційно-ємнісних характеристик за умови побудови
петрофізичної моделі родовища. Зроблене петрофізичне моделювання дозволить підвищити
інформативність результатів геофізичних досліджень складнопобудованих геологічних
розрізів, що у свою чергу підвищить достовірність визначення підрахункових параметрів.
Висновки та завдання подальших досліджень. У результаті статистичної обробки
експериментальних лабораторних досліджень та даних геофізичних досліджень свердловин
серпухівських відкладів Островерхівського газоконденсатного родовища побудовано
петрофізичні моделі, що дозволяють достовірно визначати фільтраційно-ємнісні параметри
порід-колекторів даного типу. Встановлені моделі можна використовувати як в процесі
оперативної інтерпретації, так і при визначенні підрахункових параметрів порід-колекторів
аналогічного літологічного складу.
Завданнями наступних досліджень є розробка способів поточкової інтерпретації даних
промислової геофізики з використання вищенаведених фільтраційно-ємнісних моделей
порід-колекторів не тільки серпухівських відкладів, а й інших літотипів.
Сборник тезисов

33

www.scientificuniverse.by

Достижения современной науки для развития будущего ‘2018

.

Література:
1. Вендельштейн Б.Ю., Резанов Р.А. Геофизические методы определения параметров
нефтегазоносных коллекторов. М.: Недра. – 1978. – 317 с.
2. ГОСТ 26450.2-85 Породы горные. Метод определения коэффициента абсолютной
газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации. М.: Изд-во стандартов,
1985. 16 с.
3. ГОСТ 26450.1-85 Породы горные. Метод определения коэффициента открытой
пористости жидкостенасыщением. М.: Изд-во стандартов, 1985. 8 с.
4. ГОСТ 26450.0-85 Породы горные. Методы определения коллекторских свойств. М.:
Изд-во стандартов, 1985. 12 с.
5. Орлов Л.И. Петрофизические исследования коллекторов нефти и газа / Л.И. Орлов,
Е.Н. Карпов, В.Г. Тапорков. – М.: Недра, 1987. – 216 с.
6. Петрофизика (физика горных пород). В.М. Добрынин, Б.Ю. Вендельштейн, Д.А.
Кожевников – М.: “Нефть и газ”, 2004 год. – 368 c.
7. Тиаб Дж., Доналдсон Эрл Ч. Петрофизика: теория и практика изучения
коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов / Перевод с
английского. – М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2009. – 868 с.
Abstract. The results of reservoir rocks investigations in complex-built sections of the
Ostroverhivske gas condensate field in the Dniprovsko-Donetska foredeep are considered. It’s
shown the features of lithologic-stratigraphic serpuhivski cross-section at this area. As a result of
analysis geological and geophysical material, it has been established that the productive sections of
serpuhivski deposits are represented mainly by quartz and polymichromic sandstones and siltstones
of different grains and the degree of claymaking and carbonization, as well as genesis - from
alluvial to marine.
According to the results of core experimental studies in conditions close to the reservoir, the
filtration-capacitive characteristics were determined and the petrophysical models of the filtrationcapacitive parameters were established according to the geophysical well logging, which allow
reliable determination the petrophysical parameters of the pure granular quartz reservoir rocks as
well as polimictic sandstones. The built-up filtration-capacitive models of serpuhivske deposits at
the Ostroverhivske gas condensate field can be used for calculation oil and gas reserves, as well as
for the flowchart well logging interpretation.
Key words: reservoir rock, coefficient of porosity, permeability, gas saturation
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AGRICULTURE
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЦИТ: be3-118-003

УДК 636.2.082
JUSTIFICATION OF IMPORTANCE OF SELECTION TRAITS IN BEEF CATTLE
ОБҐРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ОЗНАК СЕЛЕКЦІЇ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ
Ugnivenko A.N. / Угнівенко А. М.
d.a.s., prof. / д. с.-г. н., проф.
ORCID: 0000-0001-6278-8399
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroiv Oborony, 15, 03041
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 03041
Анотація. У роботі розглядається обґрунтування основних ознак селекції худоби
української м’ясної породи. Доведено, що кількість відлученого приплоду більше впливає на
рентабельність м’ясного скотарства, ніж середня жива маса молодняку у разі відлучення
та в 15 міс. Основною ознакою продуктивності у ньому слід вважати діловий вихід телят. З
метою підвищення економічної ефективності м’ясного скотарства, до комплексу
традиційних ознак селекції слід включити також збереженість телят до відлучення.
Ключові слова: ознаки селекції; українська м’ясна порода; собівартість приросту.
Вступ
Під час створення м’ясного скотарства в Україні селекцію худоби вели за ознаками
м’ясної продуктивності тварин – середньодобовим приростом, вираженістю м’ясних форм,
масою та якістю туш. Це призвело до зниження його економічної ефективності. На
сучасному етапі розведення тварин цієї худоби важливо обґрунтувати основні ознаки
продуктивності, що позитивно впливають на ефективність виробництва яловичини від
створеної породи.
Висновки
Собівартість приросту телят у м'ясному скотарстві залежить від їх ділового (чистого)
виходу під час відлучення і витрат на утримання поголів’я. Інтенсивне відтворювання
самиць стада позитивно впливає на економічну ефективність виробництва яловичини.
Abstract.
Justification of the main selection traits of Ukrainian beef breed has been presented in the
article. It has been proved that weaning percentage had higher influence on beef production
profitability as compared to average weaning weight and average weight at 15 months. Percent of
caves weaned should be considered as a main performance traitof beef farming. Survival from birth
till weaning should be included to the complex of selection parameters that improve economical
effectiveness of beef production.
Key words: selection traits; Ukrainian beef breed; cost of gain.
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TOMATOES PERFORMANCE DEPENDING ON PATTERNS OF CLUSTERS
FORMATION
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОМІДОРА ЗАЛЕЖНО ВІД СХЕМИ ФОРМУВАННЯ КИТИЦЬ
Havris` I.L. / Гаврись І.Л.
PhD, agr.s., assoc. prof. / к.с.-г.н., доц.
Lopata V.V. / Лопата В.В.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, вул. Героїв Оборони, 13, 03041
Анотація. Робота присвячена дослідженню індетермінантного гібрида помідора
шляхом оптимізації способів формування китиць рослин. Визначено вплив способу
формування китиць гібрида Тривет F1 на ріст, розвиток та динаміку плодоношення.
Оптимальним є формування першої китиці на три плоди, другої – на чотири, а третьої та
решти – на п’ять плодів.
Ключові слова: помідор, гібрид, формування китиці, урожайність.
Вступ. В Україні помідор – одна з найбільш поширених і цінних овочевих культур, що
зумовлено її екологічною пластичністю, високою урожайністю, універсальністю щодо
використання плодів та смаковими якостями.
Одним із шляхів підвищення врожайності помідора є формування китиць рослин. Через
індивідуальні вимоги гібридів F1 до цього технологічного заходу та необхідність узгодження
з уже існуючими технологіями, в Україні існують лише окремі теоретичні обґрунтування
доцільності його застосування [2]. Дослідження нідерландських і німецьких вчених вказують
на можливість підвищення врожайності культури помідора на 15-20 %. В Україні існують
лише окремі теоретичні обґрунтування доцільності застосування такого заходу. Тому,
визначення впливу формування плодів у китиці на урожайність помідора у весняних
теплицях є необхідним і актуальним завданням сучасного овочівництва.
Висновки. Формування першої китиці на 3 плоди, другої – на 4, третьої та наступних –
на 5 плодів характеризувалося утворенням найбільшої кількості генеративних органів та
найвищим ступенем зав’язуваності плодів. Зазначена схема забезпечила отримання найвищої
загальної врожайності – 10,8 кг/ м2, тоді як у контролі (без формування) вона не
перевищувала 9,2 кг/м2.
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вирощуванні в продовженій культурі зимових теплиць четвертої світлової зони України //
Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2005. – Вип. 91. – С. 89-96.
Abstract. Article is devoted to study of the indeterminant tomato hybrid by method of
optimization of tomato plants’ cluster formation. It was established the influence of cluster
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formation of Tryvet F1 hybrid on plant’s growth, development and yield. The optimum scheme of
cluster formation for obtaining the highest tomato productivity is the scheme with three fruits on the
first cluster, four on the second and five on the third cluster and every next one.
Key words: tomato, hybrid, cluster formation, yield.
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AQUAPONIKA - A PERSPECTIVE DIRECTION OF AQUACULTURE АКВАПОНИКА –
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Аннотация. Интеграция в аквакультуре не всегда дает ожидаемый положительный
результат. Причиной могут служить попытки объединить в системы малосовместимые
по определенным параметрам организмы, или несбалансированность создаваемых систем. В
работе рассматриваются ключевые моменты организации и использования
сбалансированных аквапонных установок. Принцип работы аквапоники основан на
взаимовыгодном влияние биологических компонентов системы: водных организмов (рыб,
моллюсков, речных раков), растений и микроорганизмов. Нарушения жизнедеятельности
одного из трех компонентов аквапоники приводит к дисбалансу системы в целом, что
сказывается (болезни, гибель) и на других организмах системы. При анализе существующих
аквапонных систем авторами были определены основные компоненты, параметры
функционирования, значимость системы, актуальность использования и перспективы
применения.
Ключевые слова: аквапоника, рыбы, растения, микроорганизмы.
Вступление.
В технологических процессах по производству продукции часто совмещают различные
процессы (интегрируют), тем самым повышая выход конечной продукции и сокращая
затраты на производство. Однако, в процессе объединения не всегда получают
положительный результат, что связано с несовместимостью отдельных компонентов в
единую систему. Особое значение интегрированные технологии получают в рыбоводстве, с
учетом рационального использования пригодных площадей, специфики производства и т.д.
Так, например, при выращивании птицы и рыбы на одном водоеме, велика вероятность
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чрезмерного загрязнение водоема отходами жизнедеятельности птицы, что в свою очередь
приводит к гибели рыбы.
На сегодняшний день это одна из актуальных проблем. Для её разрешения необходимо
разработать способы производства продукции, основанные на симбиотических связях
биологических компонентов создаваемой системы, главным образом – взаимополезных.
Цель данной работы – проанализировать интегрированную технологию производства
рыбоводной продукции не только позволяющую увеличить выход продукции производства,
но и рационально использовать имеющие площади, решать вопросы экологии окружающей
среды.
Заключение и выводы.
В данной работе были рассмотрены аквапонные, искусственно созданные системы, в
которых одновременно функционируют три различных организма – бактерии, растения и
водные животные (рыбы, моллюски, речные раки, креветки), каждый из которых дает
возможность существовать двум другим. Прекращение функционирования одного из
организмов приводит к деструкции аквапонной системы и неизбежно ведёт к гибели других
организмов. Основным критерием для аквапонных систем может служить баланс
культивируемых организмов, определяющих поток вещества и энергии в этих системах.
Исходя из анализа данных по системе, можно прогнозировать разработку
перспективных направлений на базе аквапоники:
- дачные установки на частном подворье для удовлетворения собственных
потребностей в качественных продуктах питания
- коррекция антропосреды, оптимизация микроклимата в офисных и учебных
помещениях
- создание релаксационных зон на производстве и общественных зданиях
- системы производства продуктов питания в автономных условиях обитания человека
(космос и обживаемые планеты, подводные станции, глубокое заполярье, подземные
бункеры и т. д.)
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Abstract. Integration in aquaculture does not always produce the expected positive result.
The reason may be attempts to unite in systems that are incompatible on certain parameters, or
imbalance of the systems being created. The paper considers the key aspects of organization and
use of balanced installations aquaponics. The principle of Aquaponics is based on the mutually
beneficial effects of the biological components of the system: aquatic organisms (fish, mollusks,
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crayfish), plants and microorganisms. Violation of the vital activity of one of the three components
of aquaponics leads to an imbalance of the system as a whole, what affects (illnesses, death) the
other organisms of the system. When analyzing the existing aquaponic systems, the authors
identified the main components, parameters of functioning, the significance of the system, the
relevance of use and the prospects for use.
Key words: aquaponics, fish, plants, microorganisms.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
МАЙБУТНІМИ ЛІКАРЯМИ
Zhavoronkova V.V./ Жаворонкова В.В.
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Анотація. Статтю присвячено проблемі інтерактивного навчання англійської мови
студентів медичних спеціальностей. Виділено інтерактивні методи, які є найбільш
єфективні для вивчення англійської мови. Проаналізовано основні форми і методи
формування фахової англомовної комунікативної компетентності студентів-медиків.
Наведено приклади застосування інтерактивних методів на заняттях з англійської мови у
навчальному процесі вищого навчального закладу.
Ключові слова: англійська мова, інтерактивні методи, інтерактивне навчання,
форми, методи, комунікативна компетентність.

Стратегічним завданням сучасної вищої медичної освіти України є вихід
на ринок міжнародних освітніх послуг та поглиблення співпраці у сфері
охорони здоров’я населення. Оволодіння майбутніми лікарями фаховоорієнтованою англійською мовою має забезпечити студентам можливість
професійної мобільності і спілкування з іноземними фахівцями, що потребує
використання ділової англійської мови (BE) та англійської мови для
спеціальних цілей (ESP).
З огляду на проблему англомовної фахово-орієнтованої освіти майбутніх
лікарів набувають особливої актуальності напрацювання викладачів кафедри
іноземних мов Запорізького медичного університету, а саме: форми і методи
формування фахової англомовної комунікативної компетентності студентів
напрямків підготовки «Медицина», «Педіатрія», «Фармація». Використання
інтерактивних методів вивчення англійської мови у навчальному процесі
вищого медичного закладу спрямовано на поєднання інформаційних, технічних
і організаційних складових навчальної дисципліни, орієнтованих на
задоволення освітніх потреб з урахуванням рівня сформованості культури
англомовного спілкування, що включає в себе науково-орієнтоване навчання
майбутніх лікарів через спеціально розроблені методичні матеріали для
групової та індивідуальної роботи студентів.
Найефективнішими інноваціями для англомовної підготовки майбутніх
лікарів є інтерактивні методи навчання, що орієнтують студентів на
організацію комунікативної взаємодії професійного спрямування. Ці методи
навчання майбутніх лікарів, як зазначає Т. Коваль, ґрунтуються на активній
міжособистісній взаємодії і міжособистісному англомовному спілкуванні на
заняттях викладача і студентів [2].
Найважливішою характеристикою впровадження інтерактивних методів
навчання в практику вивчення англійської мови є використання автентичних
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матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови в
медичній галузі.
Мовленнєва взаємодія студентів проходить за співучастю викладача в
найрізноманітніших формах організації навчання: парах, тріадах, малих групах,
з усією групою, що є основою інтерактивного навчання. У процесі спілкування
студенти навчаються: вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і
відповідної інформації; висловлювати дискусійні думки; приймати виважені
рішення; брати участь у обговореннях ситуацій, пов’язаних з майбутньою
професійною діяльністю.
Важливу роль при застосуванні інтерактивних методів навчання відіграє
діалогічне мовлення. Ми поділяємо точку зору Г. Іванишин, яка зазначає, що
метою навчання професійно зорієнтованого діалогічного мовлення є
формування комунікативної компетентності студентів [1, c. 137]. Діалогічне
мовлення передбачає володіння нормами сучасної англійської мови, фаховою
термінологією, вербальними і невербальними засобами спілкування та
культурою професійного мовлення. На нашу думку, слід починати з вивчення
етикетних формул, які є обов’язковим елементом усної та писемної
англомовної комунікації.
Найбільш доцільним інтерактивним методом навчання англійської мови
студентів-майбутніх лікарів вважаємо такі методи як діалог-розпитування і
діалог-обговорення.
Так, професійний діалог-розпитування характеризується наявністю однієї
конкретної професійної ситуації (наприклад, хворий на огляді у лікаря, покупка
ліків в аптеці тощо). Відповіді на запитання можуть варіюватися від лаконічних
до розгорнутих. Під час діалогу-розпитування мають формуватися вміння
студента ставити запитання, уміння перепитати, уточнити інформацію у
співрозмовника, висловити сумнів, невпевненість чи співчуття.
Зазначимо, що запитання є одним із основних об’єктів аналізу та
дослідження в професійній комунікації лікаря з пацієнтом, а також виступають
головним типом комунікаційної поведінки лікаря при зустрічі з хворим та
основною формою його фахової мовленнєвої діяльності. В діалозі-розпитуванні
за допомогою питань вводиться і розвивається тема, відбувається обмін
інформацією між учасниками з метою покращення стану здоров’я пацієнта,
досягається встановлення вірного діагнозу і призначення лікування.
Найскладнішим, на думку Л. Крисак, є діалог-обговорення, коли
співрозмовники намагаються виробити певне рішення, дійти певних висновків,
навести аргументи та докази. Такі діалоги є спонтанними і можуть виникати на
різноманітних міжнародних конференціях, консиліумах, форумах медичних
працівників тощо [3].
Обов’язковою умовою будь якого обговорення є наявність проблеми.
Наприклад, студенти на заняттях можуть брати участь в обговоренні таких
питань як професія лікаря та її специфіка, трансплантація органів, довкілля та
його вплив на здоров’я людини, лікарські помилки і їх причини. Предмет
обговорення може бути заданий за допомогою мотиваційно-стимулюючого
тексту, перегляду англомовного відеоматеріалу.
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З нашої точки зору, уміння майбутнього лікаря вести англомовний діалогобговорення з фаху дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, створити
умови творчого напруження, результатом якого є усне висловлювання кожного
студента.
Відзначимо, що застосування на заняттях з англійської мови інтерактивних
методів потребує від викладача послідовної організації великої кількості
повторень імітаційних явищ професійної спрямованості, де вони програються в
різних мовних ситуаціях. Як наголошує Н. Сура, чим більша кількість
інтерактивних ситуацій генерується, тим більш стійким стає вживання
відпрацьованих мовних явищ [5].
Таким чином, інтерактивні методи вивчення англійської мови у вищих
медичних закладах допомагають розкрити творчий потенціал майбутніх лікарів
і
сприяють
їхньому
особистісному
розвитку
і
професійному
самовдосконаленню.
В подальшому вважаємо за необхідне в процесі формування англомовної
компетентності студентів медичних спеціальностей розглянути відмінності
навчання за типами професійних діалогів, мовного і мовленнєвого матеріалу.
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Анотація. Стаття присвячена проблемі організації неперервної професійної
підготовки педагогів. Розглянуто та охарактеризовано основні складові сучасної системи
неперервної професійної освіти вчителів інформатики. Виокремлено сутність та
особливості реалізації пропедевтичного етапу неперервної професійної освіти.
Проаналізовано педагогічні умови організації навчання учнів-майбутніх педагогів у
профільних школах (класах) з поглибленим вивченням інформатики. Запропоновано
авторські підходи до підвищення мотивації учнів під час викладання їм шкільного курсу
інформатики.
Ключові слова: неперервна професійна освіта педагогів, профільна школа.

Вступ.
У наш час концепція освіти впродовж життя фахівця, у тому числі й
педагога, набуває ключового значення. Вона є вимогою часу, коли зміни у всіх
сферах людської діяльності відбуваються швидкоплинно. Необхідність
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оновлювати освіту, вдосконалювати професійну підготовку виникає кожного
разу, коли людина стикається з нововведеннями, що з’являються в її
професійному та особистому житті. Тому на сучасному етапі подібна
необхідність набуває великої актуальності.
Основний текст.
Під неперервною освітою розуміють освіту, яка відбувається протягом
життя людини. Неперервність освіти розуміється як її перманентний розвиток,
що складається з ряду послідовно зв’язаних етапів, на кожному з яких
створюються передумови для переходу на новий, вищий рівень розвитку [1,
с. 212].
Неперервна педагогічна освіта – це система підготовки педагогічних
кадрів для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, яка передбачає
єдність трьох етапів: довузівська професійна підготовка учнів-старшокласників,
фундаментальна професійна підготовка майбутнього вчителя у педагогічному
вищому навчальному закладі, післядипломна освіта педагогічного працівника
[2, с. 11].
На нашу думку, сучасна система неперервної професійної освіти педагогів,
у тому числі вчителів інформатики, має містити такі складові:
1. Пропедевтична підготовка, яка передбачає навчання учнів-майбутніх
педагогів у загальноосвітніх школах з поглибленим вивченням інформатики та
в закладах початкової і середньої професійної освіти. Цей етап у розвитку
особистості для майбутньої педагогічної професійної діяльності, здатності до
саморозвитку, відчуття значимості педагогічного фаху й професії вчителя,
зокрема інформатики, розглядається нами як первинний.
2. Базова професійна підготовка майбутніх учителів інформатики у вищих
педагогічних навчальних закладах має реалізовуватися на основі єдності теорії і
практики у формуванні педагога, розвитку його творчого потенціалу,
усвідомлення власних потенційних здібностей до інноваційного пошуку в
майбутній педагогічній діяльності.
3. Післядипломна педагогічна освіта, що передбачає періодичне
підвищення кваліфікації вчителів інформатики при інститутах післядипломної
педагогічної освіти, має відбуватися на основі використання андрагогічних
принципів. Цей етап розглядається нами як найбільш тривалий, зорієнтований
на самореалізацію особистістю ідеї професійної освіти впродовж життя,
самовдосконалення
системи
цінностей
професійної
діяльності,
самоактуалізовану творчість, продуктивне сприйняття реальних потреб освіти.
4. Неформальна та інформальна освіта, яка необов’язково має
організований та систематичний характер, може здійснюватися поза межами
системи традиційної шкільної й університетської освіти та охоплює осіб
різного віку. У цьому секторі найчастіше застосовуються інноваційні підходи,
апробуються новаторські методики навчання [3, с. 57].
Окремо зупинимося на важливості пропедевтичного етапу неперервної
професійної підготовки майбутніх педагогів, який має реалізовуватися у період
їхнього навчання у профільних школах (класах) з поглибленим вивченням базових
предметів, зокрема, інформатики. У визначенні етапів профільної допрофесійної
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підготовки науковці виходять із того, що процесуально така підготовка являє
собою складний шлях переходу від недиференційованого за змістом навчання до
професійної освіти. Він передбачає поступову конкретизацію й поглиблення
спеціалізації підготовки майбутніх фахівців.
Метою профільного навчання є забезпечення можливостей для рівного
доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та
початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього
життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного
зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.
Враховуючи те, що вивчення інформатики в загальноосвітніх школах
України розпочинається з 2-го класу, ми вважаємо, що доцільно саме з цього
віку розпочинати пропедевтичний етап неперервної професійної підготовки
майбутніх учителів інформатики. На нашу думку, саме в цей період учнімайбутні педагоги найбільш схильні до формування й розвитку креативного
потенціалу, із зацікавленістю сприймають усе нове, активно працюють над
розвитком творчих здібностей. Тому, формування мотивації до поглибленого
вивчення комп’ютерної техніки бажано розпочинати саме з цього віку.
Серед педагогічних умов організації навчання учнів-майбутніх учителів
інформатики на цьому етапі слід відзначити: широке використання ігрових
моментів, застосування технології розвиваючого навчання; педагогічна
співпраця між учителем і учнями; використання інноваційних форм і методів
навчання; педагогічна майстерність і творчий потенціал самого вчителя, які
визначається ґрунтовним знанням свого предмету, основ дитячої психології,
методики навчання й виховання учнів.
З метою методичного забезпечення викладання шкільного курсу
інформатики ми розробили «Комплекс розвивальних комп’ютерних програм»
який призначений для підвищення мотивації учнів середніх шкіл до вивчення
інформатики, розвитку їхніх творчих здібностей на основі використання
інноваційних педагогічних та інформаційних технологій. Створений нами
комплекс, регулярне використання якого на уроках інформатики, сприяє
формуванню й розвитку креативного потенціалу майбутніх учителів
інформатики й містить такі додатки: 1) ігрові програми «Відгадай число» та
«Знайди скарб», які сприяють розвитку інтуїції; 2) ігри «Пазли» та «Клік», що
використовуються з метою розвитку побіжності думки й швидкості реакції;
3) гра «Відгадай слово», яка призначена для розвитку інтуїції, асоціативності та
здатності до перекомбінування; 4) ігрова програма «Електронний тир», що
дозволяє тренувати увагу, побіжність думки й швидкість реакції учнів;
5) тренажер з мови програмування Паскаль, який сприяє розвитку
алгоритмічного мислення майбутніх учителів інформатики та деякі інші.
Багаторічний досвід використання цього комплексу у навчально-виховному
процесі профільних класів з поглибленим вивченням інформатики довів його
високу ефективність.
Висновки.
Таким чином, формування професійних якостей майбутніх педагогів, у
тому числі вчителів інформатики, доцільно розпочинати з пропедевтичного
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етапу, який має відбуватися в межах допрофесійної підготовки учнів під час
їхнього навчання у профільних школах (класах) з поглибленим вивченням
інформатики та у закладах початкової і середньої педагогічної освіти.
Література:
1). Вишнякова С.М. Профессиональное образование : словарь /
С.М. Вишнякова. – М.: НМЦ СПО, 1999. – 538 с.
2). Кравченко Л.М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти :
[монографія] / Л.М. Кравченко. – Полтава: Техсервіс, 2006. – 420 с.
3). Овчаров С.М. Основні компоненти системи неперервної професійної
освіти вчителів інформатики / С.М. Овчаров // Сборник научных трудов
SWorld. – Вып. 2(39). – Том 10. – Иваново: Научный мир, 2015. – С. 56-60.
Abstract.
Introduction. The problems of organization of continuous professional training of teachers,
computer science teachers in particular, at its propaedeutic stage, are looked into in this work.
The main text. Continuous education means education throughout life of a person, which
involves continuous development, consisting of a series of successively connected stages. In our
opinion, the main components of the modern system of continuous pedagogical education of
teachers should be: propaedeutic training, basic vocational education, postgraduate pedagogical
education, as well as informal and computer education.
One of the most important stages of continuous pedagogical education of future teachers is
the propaedeutic stage, which should be implemented during their process of getting education in
specialized schools (classes) with in-depth study of basic subjects, computer science in particular.
The purpose of specialized education is to provide young students with opportunities for access to
general specialized education and primary pre-professional training as well as continuous lifelong
learning.
Among pedagogical conditions for organizing the training of students-future computer
science teachers at this stage we should note: the widespread use of gamification; application of
technology of developing education; pedagogical cooperation between teacher and students; use of
innovative forms and methods of teaching; pedagogical skill and creative potential of the teacher
themselves, which is determined by the thorough knowledge of the subject, the basics of child
psychology, methods of teaching and upbringing of students.
Conclusions. It is advisable to start formation of professional qualities of future teachers,
including computer science teachers, with the propaedeutic stage, which should take place withing
pre-professional training of students during their training in specialized schools (classes) with indepth study of computer science and in institutions of primary and secondary pedagogical
education.
Key words: continuous vocational education of teachers, specialized school.
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1. Vishnyakova S.M. (1999) Profesionalnoe obrazovanie : slovar [Trade education :
dictionary] – M.: NMC SPO, 538 p.
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GRIG'S VOCAL MUSIC AS a MEANS of FORMATION of TOLERANCE of
STUDENTS of MUSICAL PEDAGOGICAL COLLEGE
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КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ
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Аннотация: Авторы статьи рассматривают вокальное творчество Э. Грига сквозь
призму формирования толерантности учащихся педагогических колледжей. Романсовая
лирика и баладность в стиле песен скальдов рассматриваются как наиболее эффективные
сферы осмысления российскою молодежью скандинавской культуры.
Ключевые слова: толерантность, обучение, вокальное творчество Э. Грига,
национальный колорит, норвежская мелодика.

В условиях современного педагогического образования достаточно остро
стоит вопрос о воспитании высококультурной, нравственной и разносторонне
развитой личности. Реалии сегодняшнего дня заставляют искать новые приемы
и методы обучения и воспитания, направленные на формирование духовной
культуры, как части общей культуры личности, с толерантным отношением к
окружающему их разнообразию парадигм и смыслов, с уважительным
отношением к ценностям других народов и готовностью к сотрудничеству с
ними. В сфере вокальной педагогики эти цели могут быть достигнуты путем
внедрения в программу музыкальных и музыкально-педагогических колледжей
ярких произведений зарубежных композиторов скандинавской школ, ярким
представителем которой является Э. Григ.
Ярко колоритное национальное начало прослеживается в сочинениях
вокальной лирики всемирноизвестного норвежского композитора. Э.Григу
принадлежит сто двадцать пять песен и романсов на произведения Г.Ибсена,
Б.Бьернсона, Г.Андерсена, и др.
В вокальной музыке Э. Грига звучит чарующая красота норвежской
природы, мелодика обладает яркой харизматичностью. Простота музыкального
выражения и в то же время его оригинальность, национальный колорит,
самобытность образов зачаровывают слушателя. Подобно М. Глинке в России,
Э. Григ является основоположником музыкальной классики Норвегии. Именно
благодаря воздействию норвежского фольклора сложились характерные для
Грига особенности гармонии, стилистических приёмов и ритмики (широкое
использование лидийского и дорийского ладов, органных пунктов, народных
танцевальных ритмов и др.).
Две образные сферы господствуют в вокальной музыке Э. Грига. Первая –
в традициях камерной музыки – это лирические, элегические, созерцательные
произведения. Вторая сфера – впитала в себя черты народной песенности и
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танцевальности, с жанровой характерностью танцевальных импровизаций
народных скрипачей. Особая выразительность, скандинавский колорит с
неразрывно связаны с традиционным искусством народа Норвегии.
Романтическая образность и характерные черты национальной мелодики
определили исключительность вокальной стилистики Э.Грига.
Одним из ярких примеров вокальных произведений Э. Грига является
«Песнь Сольвейг» из симфонической поэмы «Пер Гюнт». «Песнь Сольвейг»
является необкновенно трогательным и ярким воплощением настроения,
душевной чистоты и силы духа прекрасной девушки. Ее песня пронизана
характерыми лирическими интонациями норвежской народной песни. Плавная
мелодия «Песни Сольвейг» скромна и одновременно эмоционально богата,
величава. Легкий, мечтательно танцевальный припев передает сохранившуюся
в душе героини надежду. В вокальной партии мелодическая линия развивается
сложным орнаментом с наслоением форшлагов, мордентов, трелей,
мелодических задержаний и коротких призывных интонаций. Эти приемы
народного скрипичного музицирования проникают в вокальную партию, а
мелодические задержания служат выражением широкого простора норвежской
природы – это один из излюбленных оборотов Э. Грига, который применяется
им в моменты большого эмоционального подъема. Плавно ниспадающие
напевы связаны с настольгическими думами о малой родине, а также с
пейзажно-изобразительными приемами.
В вокальной музыке Э. Грига необычайно ярко представлены поэтические
картины природы, образы леса, гор, фьёрдов. Тематика его песен богата, но при
всем тематическом многообразии музыка Э. Грига сохраняет единый настрой
сердечности и непосредственности эмоционального выражения, что и является
основным характерным отличием вокальных сочинений композитора.
В качестве еще одного яркого примера самобытного вокального творчества
Э. Грига можно привести романс «Старая песнь», написанная на слова Г. Гейне.
Романс обладает чертами лирико-эпических песен скальдов (народных
сказителей времен средневековья), в которых повествование ведется от третьего
лица, с элементами былинности и, нередко, героики. Мелодике романса,
присущ декламационно-речитативный характер, слегка отстраненный характер.
Типичное наличие секундовых ходов и тритоновых последований,
пентатоника, призывные инструментальные наигрыши «альпийского рога», ход
с септимы на квинту (так называемая типическая интонация) ярко передают
характерную норвежскую мелодику, наделяя её неповторимыми чертами. Все
эти типичные черты норвежской народной музыки послужили основанием для
разработки Э. Григом гармонического своеобразия и модуляционной свободы,
которые обогатили не только норвежскую, но и европейскую музыку новыми
выразительными средствами.
Вокальные
произведения
Э. Грига
насыщены
переменчивыми
настроениями, контрастным содержанием, внезапными переходами от от
меланхолии к юмору, от тяжелого раздумья и тоски к патетике. Это рождает
особый балладный тон, метко схваченный и переданный в музыке Э. Грига.
Таким образом, вокальное творчество Э. Грига является неисчерпаемым
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источником формирования и развития духовной культуры личности, развития
познавательного интереса начинающих певцов на уроках сольного пения в
пределах программы среднего специального образования. Включение
вокальных произведений Э. Грига в репертуар учащихся музыкальных и
музыкально-педагогических колледжей способствует не только приобретению
вокальных навыков и стилистических представлений, но и воспитанию
толерантной и разносторонне развитой личности будущего учителя музыки.
Abstract: The authors discuss the vocal works by E. Grieg through a prism of formation of
tolerance of students of pedagogical colleges.Romance lyrics and ballad in the style of songs skald
are considered as the most effective areas for understand Scandinavian culture.
Key words: tolerance, education, vocal works by E. Grieg, the national color, Norwegian
melody.

ЦИТ: be3-118-034
УДК 796.012 – 057.874
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF BIOLOGICAL DETERMINATION IN
THE PROCESS OF MANAGING THE ENGINE FUNCTION FORMATION OF THE
YOUNG SCHOOL AGE CHILDREN
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Baginskaya O.V. / Багинская О.В.
c.p.s., as.prof. / к.пед.н., доц.
ORCID: 0000-0002-2856-8701
The National University "Chernigov Collegium" named after T.G. Shevchenko,
Chernigov, Hetman PolubotkaStr., 53, 14013
Национальный университет «Черниговский коллегиум» имени Т.Г. Шевченко,
Чернигов, ул. Гетьмана Полуботка, 53, 14013
Аннотация. В работе рассматривается практический аспект реализации принципа
биологической детерминации, как основы учёта консервативных и лабильных компонентов
морфофункциональной организации детей младшего школьного возраста, в системе
управления формированием их двигательной функции. В процессе исследования обнаружена
возможность, опираясь на интегральные показатели развития двигательной функции,
обосновать систему целевого управления с использованием компьютерных биомеханических
моделей. При этом определяются ведущие факторы для каждого возраста и
последовательность их включения в процесс управления, в качестве каналов обратной
святи.
Ключевые слова: двигательная функция, управление, биомеханика, младшие
школьники.
Вступление. Фундаментальные исследования в области биомеханики В.К. Бальсевича,
Н.А, Бернштейна, С.В. Дмитриева, Д.Д. Донского, А.Н. Лапутина, Н.А. Носко позволили
рассмотреть не только механические особенности движений человека, а и развитие его
двигательной функции с позиции эволюционной биомеханики, антропоориентированной
биомеханики и кинезиологии [3; 5; 7; 8; 10; 12]. Поскольку в формировании двигательной
функции, как один из ведущих факторов, выступает «биологическая программа развития»
[3] существует определённая гетерохрония становления движений человека [3; 7],
обусловленная особенностями его развития и дозреванием в процессе онтогенеза тех или
иных функциональных систем, позволяющих реализовывать более сложные движения и
программы
движений.
Наличие
консервативных
и
лабильных
компонентов
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морфофункциональной организации человека [3], позволяет разрабатывать программы
целенаправленного влияния на формирование его двигательной функции [10; 12] и, вместе с
тем, обуславливает необходимость разработки системы получения обратной информации
для оптимального управления этим процессом.
Заключение и выводы.
Разработанные и приведенные в статье методические основы регламентируют общие
подходы к процессу формирования двигательной функции, оставляя педагогу достаточный
диапазон для педагогического творчества, учёта материально-технической базы и
предпочтений школьников.
Учёт консервативных и лабильных компонентов морфофункциональной организации
детей младшего школьного возраста, в системе управления формированием их двигательной
функции позволяет комплексно подходить к данному процессу, учитывая индивидуальные
особенности ребенка.
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Abstract. The paper considersthe practical aspect of implementing the principle of biological
determination as a basis for taking into account the conservative and labile components of the
morpho-functional organization of primary school age children in the system of controlling the
formation of their motor function. In the course of the research, it was found that, based on integral
indicators of the development of the motor function, it is possible to justify a target management
system using computer biomechanical models. In this case, the leading factors for each age and the
sequence of their inclusion in the management process are identified as feedback channels.
The significance of separate indicators of the biodynamic and coordination structure of
motion in the control system is revealed.
The methodological bases developed and presented in the article regulate the general
approaches to the process of forming the motor function, leaving the teacher a sufficient range for
pedagogical creativity, accounting for the material and technical base and preferences of
schoolchildren.
Keywords: motor function, control, biomechanics, young school age children.
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METHODICAL ASPECTS OF ORGANIZATION OF TEACHING
OF MEDICAL DISCIPLINES IN UNMEDICAL INSTITUTIONS
OF HIGHER LEARNING
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИН В НЕМЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются методические аспекты
повышения эффективности преподавания основ медицинских знаний и тактической
медицины в немедицинских вузах. Рассмотрены возможные пути повышения качества
занятий по данным дисциплинам. Отмечена необходимость тренингов для отработки у
студентов и курсантов соответственных умений и навыков по оказанию первой
доврачебной помощи пострадавшим. Показана заинтересованность самих курсантов и
студентов в изучении данных дисциплин.
Ключевые слова: обучение, медицинская помощь, умения, навыки, пострадавшие.
Вступление.
Преподавание основ медицинских знаний и тактической медицины в высших
немедицинских учебных заведениях, на наш взгляд, нуждается в существенных изменениях
и улучшениях. Главным в данном вопросе остается приобретение студентами и курсантами
базовых теоретических знаний, а также закрепление с помощью многократных тренингов
практических навыков по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.
Использование современных методов организации и проведения практических занятий по
соответственным дисциплинам должно способствовать повышению эффективности
обучения студентов и курсантов оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в
экстремальных ситуациях и во время военных действий.
Заключение и выводы.
Таким образом, проведение теоретических занятий и практических тренировок с
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использованием специального медицинского оснащения, судовых аптечек и т.п. будет
содействовать повышению качества подготовки специалистов, психологической их
стойкости и возможности спасения жизни и здоровья людей в чрезвычайных ситуациях и во
время военных действий.
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Abstract. In the real article the methodical aspects of increase of efficiency of teaching of
bases of medical knowledge and tactical medicine are examined in unmedical institutions of higher
learning. The possible ways of upgrading of employments are considered on these disciplines. The
necessity of training is marked for working off for students and students of conformable abilities
and skills on providing of the first medical care before the arrival of a doctor aid to the victims. The
personal interest of students and students is shown in the study of these disciplines.
Key words: educating, medical care, abilities, skills, victims.
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Анотація: У статті досліджуються питання стосовно кваліфікацій вчителів
іноземних мов в Іспанії. Проаналізовано різноманітні компетенції що набувають вчителі в
Іспанії. Наводяться загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.
Ключові слова: освіта в Іспанії, компетенція, вчитель іноземної мови, компетентний
вчитель.
Освіта визначається одним з основних напрямків державної політики України, адже
освіта це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурно-духовного поступу
держави та суспільства, довготермінова основа забезпечення національних інтересів,
підвищення добробуту населення. В свою чергу гостро актуалізується питання професійної
компетенції вчителя, тобто викладача, педагога нової генерації що зможе ефективно
виконувати свої професійні обов’язки у надзвичайно швидкому, мінливому бутті сьогодення.
Дослідження досвіду формування професійних вимог щодо компетенції вчителів, або
застосування компетентністного підходу в системі освіти Іспанії – однієї з країн освітніх
лідерів ЄС уможливлює ефективне запозичення і використання сучасного досвіду,
передових технологій у складному процесі оптимізації вітчизняної системи освіти.
Висновки: Таким чином, сучасна система педагогічної підготовки вчителів іноземної
мови в Іспанії заснована на принципах Європейського освітнього простору, а навчальновиховний процес спрямований на досягнення результатів, якими є відповідні компетентності.
Набуття компетентностей в свою чергу діагностується відповідним чином, що дозволяє
ранжувати ступінь їхнього досягнення у вигляді оцінки, тобто присвоєння відповідної
кваліфікації.
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Abstract: the objective of this article is to carry out the review of professional competences of
teachers in Spain. The main professional competences in the system of education in Spain were
analyzed and characterized. Ukraine is on its way to European standards in education, the important
need is to study the best educational experience of European countries, testing and implementation
of innovative pedagogical systems in the area of the system of teacher training in Ukraine.
Key words: system of education in Spain, professional competence, the model of
competence, teacher’s professional competence.
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PROJECT METHOD AS A TOOL FOR OPTIMIZING THE PROCESS OF EDUCATION
IN HIGHER SCHOOL
МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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Сумской гос. университет, Сумы, ул. Римского-Корсакова 2, 40000
Abstract. The strategic goal of reforming and modernizing higher education and science in
Ukraine - the creation of an effective innovative educational environment in higher educational
institutions - leads to the development and introduction of new methods and forms of teaching in the
pedagogical process. The purpose of the work is to reveal the role and significance of innovations,
in particular, the innovative design methodology of teaching in modern education of translators
and lawуers. The project method, as person-oriented pedagogical technology, has become
widespread in various subject areas, including study of foreign languages. But the problem of
practical implementation of the method of projects into training largely remains undeveloped. The
difficulty arises from the variety of types of projects and their means of conducting. There is a
problem of choice and creation of favorable conditions for the most effective implementation of
projects into study of foreign languages. The article analyzes innovative methods in the context of
higher education didactics and pedagogy; the further development of the innovative method of
projects and effective pedagogical technologies of teaching the discipline "Legal Philology" for
translators. The optimal means, types and forms of educational and cognitive activity for the
discipline "Legal Philology" have been improved on the example of implementating the design
method in the practical project "Protection of Consumer Rights in the Judicial Practice of the Sumy
Zarichny Court".
Key words: innovative project design, innovative technologies, brainstorming, independent
research, pulse phase, planning phase.
Preface
The main direction of modern development of higher education in Ukraine is determined by
the general progress of the national high school to joining the pan-European and world educational
space, harmonization of national and international standards of higher education in the context of
the Bologna process. The aspiration of European universities to the highest level of quality,
competitiveness and fidelity, accessibility and democracy requires the educational structures to plan
joint steps in creating a unified "Europe of Knowledge". The strategic goal of reforming and
modernizing higher education and science in Ukraine is creation of an effective innovative
educational environment in higher education institutions through the promotion of progressive
innovations, introduction of modern technologies and educational models. The participants of
educational process at the modern university should be "taking into account the possibilities of
modern information technologies of education and focusing on the formation of an educated,
harmoniously developed personality, capable of continuous updating of scientific knowledge,
professional mobility and rapid adaptation to changes in the socio-cultural field, management
system and labor organization in conditions of a market economy "[2, p. 242.]. The necessity of
openness, mobility, rapid response to changes in society leads to the development and introduction
of new methods and forms of teaching in the pedagogical process. The concept of "innovation",
although it has been in the international lexicon for more than a hundred years, was actualized in the
scientific and educational sphere only in the last quarter of the XX century. Innovation as a concept
in the context of innovative training was considered by J. Botkin [1], S.O. Sharonova, N.V.
Articutsa [4], І.М. Dychkivska.
Conclusion. After analyzing the essence of the concept of "innovation" in higher education,
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innovative methods in the context of didactics and pedagogy of higher education, the conditions and
means for their implementation in own project, it can be concluded that the project work as a
technique helps to overcome the gaps between study of the language and its use in a professional
environment.
The process of mastering the language is performed with understanding of a living foreign
language culture; the most important requirement of the communicative methodology is realized,
namely, the individualization of learning and the development of the student's motivated language
activity; emotional impact on students removes the communicative barrier and stimulates
sociability; different channels of receiving information are used; the possibility of more active
creative activity is realized. The project method implements differentiated, active and effective
approaches to learning. The application of the project methodology at a higher school level offers
great opportunities for the formation of socio-cultural competence and contributes to improving the
efficiency of teaching English.
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Education: Bibliographic Index] in Stilos, 2005. - 202 p.
5. Rizhnyak O.L. Vykorystannya inovatsiynyh metodiv navchannya pry vykladanni
latynskoyi movy v yurydychniy osviti 2015. – Vol. 136. [Use of innovative teaching methods in the
teaching of Latin in legal education] in Scientific Papers of the KPPU. Series: Philological Sciences
(Linguistics), 2015. – Vol. 136. — 500 p.
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Abstract. Стратегическая цель реформирования и модернизации образования и науки в
Украине - создание эффективной инновационной образовательной среды в высших учебных
заведениях для содействия прогрессивным нововведениям, внедрения современных
технологий и моделей обучения. Цель работы - раскрыть роль и значение инноваций, в
частности инновационной проектной методики преподавания в современном высшем
образовании переводчиков и юристов. Проектный метод, как личностно-ориентированная
педагогическая технология, получил широкое распространение в различных предметных
областях, включая изучение иностранных языков. Но вопросы практического внедрения
метода проектов в содержание обучения в значительной степени остается
неразработанным. Сложность заключается в разнообразии видов проектов и средств их
проведения. Возникает проблема выбора и создания благоприятных условий для наиболее
эффективного выполнения проектов при изучении иностранных языков. В статье
проанализированы инновационные методы в высшей школе; получили дальнейшее развитие
инновационный метод проектов и эффективные педагогические технологии преподавания
дисциплины «Юридическая филология» для переводчиков; усовершенствованы оптимальные
формы учебно-познавательной деятельности для дисциплины «Юридическая филология» на
примере воплощения проектной методики в практико-ориентированный проект «Защита
прав потребителей в судебной практике Заречного суда г. Сумы».
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VALUES-MOTIVATION COMPONENT OF ABILITY TO CREATIVE AND
INNOVATIVE ACTIVITIES OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL TRAINING: THE
ESSENCE, PROBLEMS AND THE WAYS OF FORMING
ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЗДАТНОСТІ ДО КРЕАТИВНОІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ:
СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
Lysenko L.L. / Лисенко Л.Л.
c.р.s., as.prof. / к.п.н., доц.
ORCID: 0000-0002-3629-3840
National University "Chernihiv Collehium" named after T.G. Shevchenko,
Chernigiv,. Hetman Polubotko Str. 53, 14013
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка,
Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка 53, 14013
Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню перспектив формування у майбутніх
вчителів фізичної культури здатності до креативно-інноваційної діяльності та пошуку
необхідних змін в їх професійній підготовці. Висвітлено результати досліджень, щодо рівня
сформованості у них ціннісно-мотиваційного компоненту здатності до креативноінноваційної діяльності за такими показниками, як інтерес до професії, мотиваційнотворча спрямованість, особистісна пізнавальна активність. На основі детального аналізу
результатів дослідження виявлено проблеми і недоліки, які суттєво знижують
ефективність формування даної здатності у майбутніх учителів фізичної культури.
Окреслено деякі педагогічні умови, які сприяють ефективності формування ціннісномотиваційного компоненту здатності до креативно-інноваційної діяльності.
Ключові слова: креативно-інноваційна діяльність, здатність, ціннісно-мотиваційний
компонент, інтерес до професії, пізнавальна активність, мотиваційно-творча
спрямованість.
Вступ. Успіх гуманістичних, демократичних процесів в освіті сьогодні залежить
переважно від ключової фігури освітнього процесу вчителя, викладача, вихователя, які
повинні мати найвищий рівень особистісно-орієнтованої, педагогічної, науково-педагогічної
культури, від їх здатності до творчої інноваційної цілісності [1].
Проблема формування творчої особистості, пошук ефективних засобів розкриття
творчого потенціалу кожної людини належить до універсальних наукових проблем
міждисциплінарного рівня та набуває особливої актуальності на сучасному інноваційному
етапі суспільного розвитку. Творчість, інновації, креативна діяльність виступають як
невід’ємні характеристики творчої особистості, формування якої є сьогодні стратегічною
метою освіти [1, 3, 5].
Важливою залишається проблема підготовки вчителя фізичної культури нового рівня
свідомості, як творця фізичної культури особистості. В діяльності якого маються не лише
можливості педагогічного впливу на функціональні системи організму та організму в цілому,
але і на певні риси особистості, її соціально-психологічну адаптацію до умов життя
(наприклад, величезний дидактичний потенціал, здійснення національного виховання,
патріотизму, любові та шанобливого ставлення до старших поколінь й надбань народу;
активізація розумової діяльності та пізнавальної активності). Все це без сумніву збільшує
адаптивність особистості і потенційні можливості її самореалізації в суспільстві, що в свою
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чергу актуалізує проблему підготовки ефективного вчителя фізичної культури.
У зв'язку з цим мають бути серйозні перетворення процесу підготовки вчителя фізичної
культури, який повинен стати не тільки професійно, а й особистісно орієнтованим,
розвиваючим глибокий інтерес до питань самопізнання і самовдосконалення, здатний до
креативно-інноваційної діяльності.
Доцільність досліджуваної проблеми зумовлена необхідністю розв’язання
суперечностей між потребою суспільства в творчих вчителях фізичної культури, здатних
ефективно діяти в нестандартних ситуаціях, і недостатньою розробленістю науковопедагогічних підходів до реалізації цієї проблеми.
Висновки. Результати констатувального дослідження засвідчили недостатній рівень
сформованості ціннісно-мотиваційного компоненту здатності до креативно-інноваційної
діяльності майбутніх учителів фізичної культури. На основі детального аналізу виявлено
проблеми і недоліки, які суттєво знижують ефективність формування даної здатності у
майбутніх учителів фізичної культури, отримано данні щодо кореляційних зв’язків між
показниками ціннісно-мотиваційного компоненту (сильний зв'язок (r=0,78) між ІП та ПА,
суттєвий (r=0,54) між ІП та МТС, помірний (r=0,48) між МТС та ПА).
Окреслено деякі педагогічні умови, які сприяють ефективності формування ціннісномотиваційного компоненту здатності до креативно-інноваційної діяльності (формування
науково-педагогіного світогляду, створення сприятливого освітнього середовища; створення
домінуючої мотивації на успішне само формування та зростання педагогічних
компетентностей студента; перехід від репродуктивної діяльності в навчанні до домінування
креативної діяльності, самоосвіти в процесі учіння; створення умов для співтворчості; творче
використання викладачем дидактичного арсеналу педагогічних впливів тощо).
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діяльності // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені
Т.Г. Шевченка. – Випуск 112. – 2013. – С. 164-168.
5. Огієнко М. М., Лисенко Л. Л., Огієнко П. М. Фактори, які обумовлюють креативноевристичне мислення і його розвиток у системі професійної підготовки фахівців в галузі
фізичної культури і спорту // Вісник Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 98, Т.1. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 111-116.
Abstract. The article is devoted to the grounding the perspectives of forming the ability of
creative and innovative activities in future teachers of physical training and to searching necessary
changes in their professional preparation.
The article delighted the results of the investigation of the level of forming values-motivation
component of ability to creative and innovative activities by such features as interest to the
profession, motivation and creation direction, individual cognitive activity. On the basis of detailed
analyze of the results of the investigation is revealed the problems and the lack that significantly
decrease the efficiency of forming this ability in future teachers of physical training.
It is outlined some pedagogical conditions that can help to rise the efficiency of forming
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values-motivation component of ability to creative and innovative activities: creation of education
environment with direction on forming the system of value orientation, professional creative
motivation, scientific pedagogical world outlook of the personality; the improvement of content,
forms and methods of education process in high school, directed on revitalization and introduction
of the concept of creative and heuristic studying; the involving of students to the creation and
manufacturing the store of didactics methods, technologies, projects on the basis on the concept of
mutual creative causes; accenting the attention of students on their motivation on self improvement
on the ground of raising the amount and quality of their individual work.
Key words: creative and innovative activities, ability, values-motivation component, interest
to profession, cognitive activity, motivation and creation direction.
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INCREASING THE CORRECTIVE ROLE OF VISUAL TRAINING OF PUPILS WITH
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Аннотація. У статті розглядаються шляхи підвищення колекційної ролі наочного
навчання. Зроблено аналіз даних використання педагогічних методів на уроках
природознавства. Розглянуто питання про ефективність наочності при організації
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проблемного навчання з метою розвитку пізнавальних можливостей та підвищення якості
знань учнів з особливими освітніми потребами.
Ключові слова: наочні методи, корекція, діти з особливими освітніми потребами,
проблемне навчання.
Вступ. Одним із напрямів теоретичних і практичних розробок у галузі української
психопедагогіки є дослідження ефективності методів навчання дітей з особливими освітніми
потребами, серед яких важливе значення надається вивченню питання колекційної ролі
наочного навчання.
Розвиток ідеї наочного навчання в історії колекційної педагогіки дає нам уявлення про
широке коло питань, які успішно розроблялися видатними представниками нового напрямку
в педагогіці. Ряд вчених відмічали домінування сенсуалістичного напрямку в філософській
трактовці теорії пізнання, що спрямувало розвиток теорії і практики навчання в сторону
розробок системи сенсомоторного виховання, де наочному навчанню відводилася
вирішальна роль, як імпульсу пізнавальної діяльності. Окрім цього видатними психологами
Л. Виготським, Л. Леотьєвим, А. Лурія, М. Певзнер, В. Петровою, Н. Стадненко та ін.
розкриті питання про природу сприйняття, його зв’язків з мисленням та іншими психічними
процесами.
Одним з головних показників рівня розвитку кожної особистості виступає ступінь
усвідомлення своєї діяльності і самоконтроль.
Не дивлячись на досягнення теорії та практики навчання і виховання дітей з
особливими освітніми потребами, можливості значно підвищити рівень їх соціальнотрудової реабілітації у відповідності з потребами життя, на практиці досягнути вдається не
завжди. Однією з причин такого положення є нерозробленість теорії наочного навчання,
відсутність системного підходу в її реалізації (І. Бех, І. Єременко, А. Капустін, В. Липа, В.
Синьов та ін.). Однак, не дивлячись на широкий і різноплановий характер існуючих
досліджень, багато аспектів проблеми корекційної спрямованості наочних методів навчання
залишаються не вирішеними до цих пір, що обумовлює актуальність дослідження.
Заключення та висновки.
Запровадження різноманітних методів навчання на уроках природознавства в їх
науково обґрунтованому взаємозв’язку з наочністю, створення проблемної ситуації, що
виникла на основі протиріччя між інформацією, отриманою вербальним шляхом і шляхом
використання засобів наочності у порівнянні із значенням інших форм сполучення слова та
засобів наочного навчання сприяє підвищенню колекційної ролі наочного навчання учнів з
особливими освітніми потребами, якості знань школярів, роблячи їх більш правильними,
повними, дієвими, стимулює довільну та мимовільну увагу дітей, розвиває спостережливість,
аналіз, синтез, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки стає
базою для формування соціально адаптованої особистості.
Все це є дуже важливим для адаптації, соціалізації та інтеграції їх у суспільство.
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НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. - 238с.
Abstract. The article considers ways to enhance the collectible role of visual training. An
analysis of the data of the use of pedagogical methods at the lessons of natural science is made. The
issue of the effectiveness of visibility in the organization of problem learning is considered in order
to develop cognitive abilities and improve the quality of knowledge of students with special
Сборник тезисов

60

www.scientificuniverse.by

Достижения современной науки для развития будущего ‘2018

.

educational needs.
Key words: visual methods, correction, children with special educational needs, problem
learning.
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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF PEDAGOGICAL INTERACTION OF TEACHERS
WITH STUDENTS UNDER THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN EDUCATIONAL
SPACE
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗІ
СТУДЕНТАМИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Harkavenko N.V. / Гаркавенко Н.В.
Candidate of Psychological Sciences / кандидат психологических наук
Doskach S.S. / Доскач С.С.
Candidate of Psychological Sciences / кандидат психологических наук
Chernivtsi National University named after. Y. Fedkovich
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
Анотація. Стаття розкриває сутність педагогічної взаємодії викладача і студентів в
умовах освітньо-виховного середовища ВНЗ. У статті аналізуються особливості
педагогічного спілкування; висвітлюються проблеми соціально-психологічної взаємодії між
викладачем та студентами. Також у статті представлено проблема організації
ефективної суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії в процесі формування суб’єктності
студента до майбутньої діяльності, описано шляхи оптимізації педагогічної взаємодії
учасників навчально-виховного процесу вищого навчального закладу в процесі формування
готовності студентів до використання інтерактивних технологій на основі належної
інтеракційної культури. Обґрунтовано значення суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Ключові слова: педагогічна взаємодія, освітній процес, виховний процес, особистість,
самопізнання, викладач, студент, діалог, професійна
підготовка, суб’єкт-суб’єктна
взаємодія, комунікативний акт, педагогічне спілкування.
Вступ. Специфіка розвитку педагогічної думки полягає в тому, що кожний новий
історичний етап у житті суспільства накладає свій відбиток на організацію навчання і
зумовлює зміни змісту, форм та особливостей педагогічної взаємодії, характеру стосунків
викладача і студента як провідної умови ефективності організації навчального процесу у
вищій школі. Навчальний процес у системі вищої школи відбувається у різних формах його
організації, які реалізуються через способи взаємодії викладача зі студентами. Тому
потенціал педагогічної взаємодії відкриває широкі перспективи для вдосконалення всієї
системи освіти, для поліпшення професіоналізму, а також для формування нової концепції
взаємодії «викладач – студент», де обидві сторони виступають як рівні, паритетні партнери.
Проблема педагогічної взаємодії, з огляду на рух української системи вищої освіти в
умовах Європейського освітнього простору, Болонського процесу, постіндустріального
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вектора розвитку, викликає широкий інтерес у наукових колах. У наукових дослідженнях це
питання сьогодні є надзвичайно актуальним завдяки катастрофічно низькому,
непрофесійному, далеко недостатньому рівню здійснення в українському суспільстві
виховного процесу сучасної студентської молоді.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що педагогічна взаємодія є необхідною
умовою ефективності всього педагогічного процесу. Поняття «взаємодія» поєднує
педагогічний вплив і власну активність вихованця, що виявляється у відповідних уявленнях
або опосередкованим впливом на педагога й на себе самого (самовиховання). Основний зміст
педагогічної професії становлять взаємини з людьми.
Для того, щоб педагогічна взаємодія між викладачем і студентами була успішною,
потрібно із самого початку створити довірливу атмосферу, що стає можливим за умови
чіткої структури занять, постановки навчальних цілей і правил поведінки, доведення до
студентів вимог до курсу, видів контролю і критеріїв оцінювання. Організація продуктивної
взаємодії викладача та студентів на основі діалогу з використанням технології
співробітництва сприяє підвищенню ефективності навчального процесу у вищому
навчальному закладі, створенню умов для самореалізації, самовизначення особи студента,
розкриттю його творчого потенціалу, формуванню ціннісних орієнтацій і етичних якостей з
подальшою їх актуалізацією в професійній діяльності та звичайно ж зменшенню вірогідності
виникнення конфліктних ситуацій між викладачем і студентом.
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Abstract. The article reveals the essence of pedagogical interaction of the teacher and
students in the educational and educational environment of the university. The article analyzes the
peculiarities of pedagogical communication; The problems of socio-psychological interaction
between the teacher and students are covered. Also, the article presents the problem of organizing
an effective subject-subject pedagogical interaction in the process of forming the student's
subjectivity for future activities, describes ways to optimize the pedagogical interaction of
participants in the educational process of a higher educational institution in the process of forming
the readiness of students to use interactive technologies on based on a proper interactive culture.
The value of the subject-subject interaction is substantiated.
Key words: pedagogical interaction, educational process, educational process, personality,
self-knowledge, teacher, student, dialogue, professional training, subject-subject interaction,
communicative act, pedagogical communication.
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DISCUSSION AS ONE OF RECEPTION DEVELOPMENTS OF COMMUNICATIVESPEECH SKILLS
ДИСКУССИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОРЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ
Belova N.M. /Белова Н.М.
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Belova T.B. / Белова Т.Б.
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Филиал Российского Государственного Гуманитарного университета,
142001, Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 4, корп. 2.
Branch of the Russian State University for the Humanities,
Kashirskoe Shosse 4 Bldg 2, Moscow Region, Domodedovo,142001, Russia.
Аннотация. В работе рассматривается методический прием дискуссия. Дискуссия в
виде полилога в рамках коммуникативной тематики является одним из методических
приемов, наиболее эффективно способствующих развитию коммуникативно-речевых
умений, — «коммуникативных мероприятий». Организация дискуссионных занятий на
практике неизменно доказывает свою эффективность в совершенствовании у студентов
умений неподготовленной монологической и диалогической речи, как составляющей
языковой и коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, дискуссия, информационные
технологии.
Вступление. Способность общаться на иностранном языке в реальных жизненных
ситуациях, безусловно, является одним из важнейших показателей качества владения
языком. В этой связи для реализации доминирующей практической цели обучения
иностранному языку в средних и высших учебных заведениях — формированию
коммуникативной компетенции — для студентов необходимо развивать достаточные
речевые навыки и коммуникативные и вербальные навыки для общения с носителями языка.
Заключение и выводы.
Дискуссия как вид коммуникативного мероприятия, как известно, носит сложный и
многоаспектный характер и для ее проведения необходимо, чтобы обучаемые имели
определенный лингвистический опыт, а также базисные умения формулировать, аргументировать свое мнение, поддерживать и оспаривать мнения участников общения, и, в
конечном результате, продуцировать развернутые коммуникативно оформленные неподготовленные высказывания. Таким образом, общение на иностранном языке внутри
группы является как целью, так и средством реализации этой цели: только говоря, можно
научиться говорить. Организация дискуссионных занятий на практике неизменно доказывает
Сборник тезисов

64

www.scientificuniverse.by

Достижения современной науки для развития будущего ‘2018

.

свою эффективность в совершенствовании у студентов умений неподготовленной
монологической и диалогической речи, как составляющей языковой и коммуникативной
компетенции.
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Abstract. The methodical reception of the discussion is considered in the work. Discussion in
the form of a polylogue within the framework of communicative subjects is one of the methodical
methods most effectively contributing to the development of communicative and verbal skills "communicative activities". The organization of discussion sessions in practice invariably proves its
effectiveness in improving the students' skills of inappropriately monologic and dialogical speech as
a component of linguistic and communicative competence.
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Анотація: Обгрунтовано необхідність розробки освітніх технологій для розвитку
особистості дитини шляхом конструювання змісту, методів і форм виховання та навчання,
що забезпечують розвиток особистісних якостей і пізнавальних здібностей дітей
молодшого шкільного віку. Розкрито питання розвитку теорії і практики логікоматематичного розвитку дитини в системі початкової освіти. Зроблено акцент на
актуальності застосування у навчально- розвивальному процесі молодших школярів
методики швидкої образної лічби – «Ментальної арифметики».
Ключові слова: розвиток інтелекту, логіко-математичний інтелект, інновації в
освіті, освітні технології в початковій школі, методика швидкої образної лічби.
В умовах реформування сучасної системи освіти Кабінетом Міністрів України
затверджено план заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» в рамках реалізації нового закону “Про освіту”, які регулюють основні засади нової
освітньої системи.
Тобто розроблений нами «Навчально-розвивальний курс Індиго» вчить швидкості
мислення. До стандартної арифметичної задачі учні підходять нестандартно. Це унікальна
програма гармонійного розвитку розумових та творчих здібностей, що сприяє більш повному
розкриттю інтелектуального та творчого потенціалу дитини. А якщо врахувати подання
процесу розвитку інтелектуально-творчих здібностей у формі цікавої гри, дитина, з легкістю,
навчиться освоювати і засвоювати тони інформації.
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Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова
освіта” / Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. Дрогобич: Посвіт,
2012. – 702 с.
15. Папі Ж., Папи Ф. Діти та графи. Навчання дітей шестирічного віку математичним
поняттям // Пер. з фр. — М.: Педагогіка, 1974. — 162 с.
16. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Сост., новая ред. пер. с фр., коммент. В. А.
Лукова, В. А. Лукова. - М.: Педагогика-Пресс, 1994. – 526 c.
17. Фидельман М. И. Динамика развития творческой и интелектуальной одаренности в
младшем школьном воздасте: Автореф. дис. …канд. наук / М. И. Фидельман. – М., 1994. – 16
с.
18. В. С. Юркевіч, Розвиток пізнавального пізнання у школярів в процесі навчання //
Сучасна зарубіжна психологія 2013. Том 2, № 2. С. 87–100.
Abstract. The issue of the need to develop appropriate technologies for the practice of
teaching and upbringing children of elementary school age is outlined. This question is the least
developed in the theory and practice of logic and mathematical development of the child in the
system of primary school education.
Different substantive actions proposed by psychologists as the basis for the formation of
initial mathematical concepts and notions are considered.
The necessity of taking into account the peculiarities of children's thinking, in the choice of
methods and forms of development of logic-mathematical intelligence in elementary classes is
indicated. The vast majority of children of junior school age are on a visual and figuratively
effective level of thinking. Logic-mathematical thinking is formed on the basis of figurative thinking.
The ability to understand mathematical symbols and their operation is more often localized in the
left hemisphere, and the understanding of numerical relationships and concepts is based on the
work of the right hemisphere.
The emphasis is placed on the urgency of the use of the method of fast-shaped numbers "Mental arithmetic" in the educational process of junior schoolchildren. This teaching technique
radically changes our understanding of mathematics, oral counts and the potential of the child's
brain. The technique of the rapid shaped count helps to develop skills such as: concentration of
attention, logical and analytical thinking, rapid perception and processing of information, ability to
readily perform arithmetic operations, fine motor skills, etc. At the level of development of children
of elementary school age, these skills are an integral part of logic-mathematical intelligence.
It was the technique of "Mental Arithmetic" that inspired us to create the Indigo training
course, and it lay in its foundation. The purpose of the course is to form a fully developed child's
personality through the influence of innovative methods, on the disclosure of potential opportunities
for students, and on improving the success of mastering the general education program.
Key words: intelligence development, logic-mathematical intelligence, innovations in
education, educational technologies in elementary school, methods of rapid shaped numbers.
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КОНСОЛІДАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ДЕРЖАВНОЇ МОВИ
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, вул. Володимирська 60, 01601
Анотація. У статті розглядається консолідаційний потенціал толерантності та
державної мови як актуальної проблеми сучасного українського суспільства. Толерантність
і державна мова аналізуються як складові консолідуючого фундаменту українського
постколоніального суспільства. Толерантність визначається з філософської точки зору як
духовно-етична основа консолідаційних практик. Толерантність є одним з найбільш
ефективних консолідуючих чинників. Виявлено кореляцію між індексом згуртованості групи
і високим рівнем толерантності її членів. Доведено, що серед безлічі чинників, що впливають
на формування толерантності, особлива роль належить засвоєнню іноземних мов. У
статті проаналізовано та узагальнено процеси становлення і розвитку національної мови,
яка пізніше стає державною. У статті аналізуються особливості формування та реалізації
державної мовної політики. Запропоновано неконфліктну модель реалізації державної
мовної політики. Толерантність і державна мова є фундаментальними засадами
консолідації соціумів пострадянських країн.
Ключові слова: глобалізація, консолідація, толерантність, державна мова, державна
мовна політика, пострадянські країни, Україна, Росія.
Вступ.
Відомо, що процес консолідації є однією з обов’язкових умов становлення, існування й
відтворення будь-яких соціальних груп. Адже розвиток будь-якого соціуму детермінується
не тільки природними та культурно-історичними умовами, не тільки характером
економічних та політико-правових практик, але й ступенем консолідованості даного соціуму.
Отже, завдання підтримки будь-яких кон’юнктивних процесів і практик (згуртування,
консолідації, інтеграції, солідаризації) у суспільстві має бути одним з ключових у внутрішній
політиці сучасних держав. Паралельно має бути організована ефективна протидія
диз’юнктивним тенденціям і ризикам.
Соціальна консолідація в рамках нових незалежних держав, які виникли після розпаду
СРСР, упродовж останніх 26 років перебуває у загроженому стані. Суспільства цих країн
майже постійно балансують на межі дезінтеграції, адже запущені у 1991 р. процеси
соціальної ентропії і сьогодні зберігають свою негативну динаміку. Для таких соціумів вкрай
необхідним є міцний консолідуючий фундамент. У зв’язку з цим, дослідження
консолідаційного потенціалу толерантності та державної мови є доволі актуальним як для
розвитку науки, так і для суспільної практики нових незалежних держав.
Висновки.
Були проаналізовані й узагальнені процеси становлення і розвитку національної мови,
яка пізніше стає державною, а також особливості формування й реалізації державної мовної
політики. Було виявлено кореляцію між індексом консолідованості (згуртованості) групи і
високим рівнем толерантності її членів.
Отже, і толерантність, і державна мова є чинниками, які консолідують політичну націю,
вони також є стратегічними пріоритетами державної політики будь-якої країни.
Сборник тезисов

69

www.scientificuniverse.by

Достижения современной науки для развития будущего ‘2018

.

Представникам нинішньої української влади треба почати мислити категоріями
загальнонаціональних справ і загальнонаціональної консолідації України. Українська влада
повинна перестати маніпулювати мовним питанням і почати працювати над тим, щоб
забезпечити сприятливі умови для інтеграції представників усіх національних меншин в
українське суспільство. Державна політика стосовно української мови має бути
збалансованою. І народні депутати України повинні йти у цих процесах попереду
суспільства, а не плентатися позаду нього. Зусилля народних обранців варто було б
спрямувати на законодавче забезпечення процесів зростання престижу, соціального статусу
та інформаційного потенціалу державної мови. Це б стало важливим кроком до
громадянської консолідації українського суспільства, адже історія людства свідчить про
стратегічний характер взаємозв’язку між стабільністю держави та духовною близькістю її
громадян.
Цивілізоване розв’язання мовного питання є одним із стратегічних завдань державної
політики України. У зв’язку з цим питання державної мовної політики потрібно розглядати й
вирішувати в контексті: а) консолідації суспільства; б) підвищення політичної культури
державних службовців (адже висока політична культура передбачає обов’язкове володіння
державною мовою та її використання в усіх службових та офіційних ситуаціях); в)
глобалізації (адже тільки ті держави, яким вдасться зберегти свою національну ідентичність і
самобутність, свій тип духовності й креативності, не піддадуться глобалізаційним схемам).
Оскільки толерантність і державна мова є фундаментальними засадами консолідації
соціумів пострадянських країн, то в умовах активізації глобалізаційних процесів та
зростання зовнішніх загроз проблеми: 1) формування толерантності, 2) забезпечення
громадянської єдності соціуму, 3) збереження й розвитку державної мови як смислової
засади спільної національної ідентичності та основи розвитку національної культури й
духовності, є надзвичайно важливими і потребує якісного вирішення. Від конструктивного
вирішення цих питань залежить цивілізаційний поступ української нації та держави. Це
вимагає особливо пильної уваги керівництва держави до проблеми завершення
націєтворення, формування спільної ідентичності та підтримки суспільної толерантності
українських громадян. Отже, треба об’єднати зусилля науковців, освітян і представників
громадськості для реалізації цих завдань.
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Abstract.
Introduction. The article considers the consolidation potential of tolerance and the state
language as an actual problem of modern Ukrainian society. Main text. Tolerance and the state
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language are analyzed as components of the consolidating foundation of the Ukrainian postcolonial society. Tolerance is defined from the philosophical point of view as a spiritual and ethical
basis of consolidation practices. Tolerance is one of the most effective consolidating factors. The
correlation between the group's cohesion index and the high level of tolerance of its members has
been revealed. It is proved that among the many factors influencing the formation of tolerance, a
special role belongs to the mastery of foreign languages. The article analyzes and summarizes the
processes of formation and development of the national language, which later becomes a state
language. The article analyzes the peculiarities of the formation and implementation of the state
language policy. A non-conflict model for the implementation of the state language policy was
proposed. Summary and Conclusions. Tolerance and the state language are the fundamental basis
for the consolidation of the socium of the post-Soviet countries.
Key words: globalization, consolidation, tolerance, state language, state linguistic policy,
post-Soviet countries, Ukraine, Russia.
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THEMATIC CLASSIFICATION OF UKRAINIAN CERAMIC TERMINOLOGY
ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЕРАМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Zolota O.V. / Золота О.В.
Анотація. У статті здійснено тематичну класифікацію керамічної термінологічної
лексики. Досліджений матеріал розподілено на дев’ять тематичних груп керамічних
термінів, до складу яких уходять тематичні підгрупи, тематичні мікрогрупи та тематичні
гнізда. Визначено механізми групування лексем, зосереджено увагу на ролі родо-видових
лексико-семантичних відношень у термінології під час тематичної класифікації номінацій
досліджуваної галузі.
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Ключові слова: тематична класифікація, тематична група, тематичне гніздо,
гіпонімійні відношення, термін кераміки.
Вступ.
Кожна галузева термінологія є системним об’єднанням, компоненти якого,
перебуваючи у певних лексико-семантичних відношеннях, утворюють тим самим цілісну
структуру.
Системність терміноодиниць є основним критерієм під час вивчення термінології в
українському мовознавстві упродовж останніх десятиліть. «Терміносистема є
впорядкованою сукупністю термінів, які адекватно висловлюють систему понять теорії, що
описують певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності» [5, с. 11]. Увагу до
тематичної класифікації термінологічних систем було приділено у наукових працях
Овсейчик С.В. (термінолексика екології), Луковенко Т.О. (гомеопатична термінолексика),
Колган О.В. (термінолексика гірничої справи), Козак Л.В. (технічна термінолексика),
Чорної О.В. (термінолексика податкової справи) та ін. Через те, що дослідження керамічної
термінології досі не здійснювалося, а, отже, не проводився й тематичний аналіз керамічних
термінів, дослідження керамічної лексики стає особливо актуальним.
Кожне термінологічне утворення має ієрархічну побудову системи її понять, що
поєднані між собою різними видами парадигматичних зв’язків. Гіпонімійні відношення
виступають пріоритетним засобом класифікації термінологічних номінацій. Терміни
відіграють роль не лише засобу передачі поняття. Перебуваючи у родо-видових
відношеннях, вони також відображають зв’язки між поняттями, відтворюють градацію
номінацій від родового компонента до видових.
Висновки.
Отже, упорядкування мовного матеріалу, а саме розподіл лексики на тематичні групи
та підгрупи дозволяє цілісно оцінити структуру досліджуваної термінології, виявити
найчисельніші групи термінів та схарактеризувати підгрупи з малою кількістю лексем. Під
час аналізу керамічної лексики було використано метод опису тематичних груп, що дало
змогу розглянути склад субмови галузі, що вивчається, з лінгвістичного боку, дослідити
лексико-семантичні зв’язки між одиницями терміносистеми.
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Abstract. The question of thematic classification of terminological vocabulary has repeatedly
become the subject of study of both Ukrainian and foreign linguists. At the present time, the study
of thematic groups of the previously unconsidered terminological system of ceramic production has
become relevant. There was a need to outline the principles for classifying the branch vocabulary
of ceramics, to define lexical-semantic relations in groups of lexemes, which groups the terms.
The basis of the hierarchical construction of the thematic groups of ceramic terminology are
lexical-semantic relations of hyper-hyponymia.
Terms of ceramic production, united around generic components, form 9 thematic groups.
Each thematic group of ceramic vocabulary includes narrower and more specific word
combinations that form subgroups, microgroups and thematic nests.
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Within the limits of the investigated terminology of the ceramic production vocabulary,
thematic groups for the designation of equipment and mechanisms, raw materials of ceramic
production, products, processes, phenomena, properties, qualities, abilities, methods, principles,
quantities, units of measurement, indicators, parameters, organization of production, industry
professionals are distinguished.
Thematic groups on designating equipment and mechanisms, raw materials of ceramic
production, products, processes, phenomena, properties, qualities, abilities have in their
composition several thematic subgroups (for example, "the names of equipment details", "plastic
materials", "wall materials", etc. ) and microgroups of ceramics leksems ("the structure of the
furnace", "products for wall cladding", etc.). Separately analyzed thematic nests of the terms of the
research area (thematic nests with the core component "irrigation", "tile"), between the elements of
which lexical-semantic relations of antonymy are revealed.
Key words: thematic classification, thematic group, thematic nest, hyponyemic attitudes, term
of ceramics.
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ERGONYM-OIKONYMIC AND OIKONYM-ERGONYMIC DIRECTIONS OF ONYMIC
METONYMY (within Sloboganshchina)
ЕРГОНІМНО-ОЙКОНІМНИЙ ТА ОЙКОНІМНО-ЕРГОНІМНИЙ НАПРЯМКИ
ОНІМІЧНОЇ МЕТОНІМІЇ (в межах Слобожанщини)
Tkachenko Ye.M. / Ткаченко Є.М.
Senior Lecturer / старший викладач
Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, General Batiuk Str., 19, 84116
Донбаський державний педагогічний університет
Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, 84116
Анотація. В роботі розглядається явище ономастичної метонімії – взаємодія
контактних назв сільськогосподарських підприємств ще за часів СРСР (колгоспів,
радгоспів) та назв населених пунктів. Аналізуються структурні особливості такої взаємодії
на рівні «ойконім → ергонім і «ергонім → ойконім», їхні семантичні особливості та
досліджуються деривативні засоби, які беруть участь у номінаційних процесах власних
назв.
Ключові слова: ергонім, ойконім, ойкоергонім, ергоойконім, власна назва, назва
поселення.
Вступ.
Однією з актуальних проблем сучасної ономастики є вивчення особливостей творення і
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функціонування ергонімів. Сам термін «ергонім» означає назви установ, організацій,
закладів, підприємств, виробничих і громадських об’єднань тощо. Тривалий час цей клас
власних назв не був у полі уваги лінгвістів, і тільки з 90-х років минулого століття у
мовознавстві активно починає розвиватися ергономіка. Проте в сучасній ономастиці немає
розвідок, спрямованих на комплексне вивчення лексико-семантичних та структурних
особливостей ергонімів Слобожанщини, зокрема назв поселень, утворених від с.-г.
підприємств, і навпаки.
У мовознавстві 90-х років ХХ та на початку ХХІ століть з’явилося чимало праць,
присвячених вивченню ергонімних об’єктів у різних аспектах. Дослідники аналізують
структуру, семантику і функціонування ергонімів [2, 2003; 5, 2006], сучасну українську
ергонімію певних регіонів України [1, 2000], номінаційні процеси в сучасній європейській
ергонімії [3, 1992] та ін. Номінаційні процеси в ергонімії XX ст. на прикладі називання
промислових підприємств, акціонерних товариств і фірм досліджував Є. С. Отін [4, 1993].
Заключення і висновки.
Було розглянуто явище ономастичної метонімії – взаємодію контактних назв с.-г.
підприємств, які існували ще за часів СРСР (колгоспів, радгоспів), та назв населених пунктів
Слобожанщзини.
Були отримані результати ергонімно-ойконімної та ойконімно-ергонімної взаємодії, яка
проявляється в різних ситуаціях і характеризується або ж омонімією двох назв, або ж
структурною переробкою вторинного утворення – чи то назви поселення, чи то назви с.-г.
підприємства.
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канд. філол. наук : 10.02.01 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 243 с.
Abstract. One of the current problems of modern onomastics is the study of the features of the
creation and functioning of ergonyms. The term "ergonym" means the names of institutions,
organizations, enterprises, etc. For a long time this class of names was not in the attention of
linguists, and only in the 90s of the last century ergonomics began to develop actively in linguistics.
This type of model of creating proper names is represented in the system of onomasticon of
Sloboda Ukraine, and it acts in the direction of "oikonym → ergonym" and "ergonym → oikonym".
As a result of this contact transfer we have the names of settlements formed on the basis of the
names of agricultural enterprises.
The secondary nature of ergonym is emphasized by the presence in them of derivative means
as well as their adjective specificity, which arise from the names of settlements marked with a noun
and an adjective in a nominal function.
The absence of the part for designating the time of occurrence of an object its size or location
on the terrain in ergonyms is a manifestation of individualization, which essentially distinguishes
them from oikonyms, where such feature is typical.
A group of proper names are the formations that developed as a result of the structural
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rearrangement of the generating models. In such cases, as a rule, the determining part is retained,
and its definition is the grammatical features of the grammatical word for marking the type of
agricultural enterprise.
As a result of the simultaneous appearance of a settlement and a collective or state farm, the
corresponding names were given simultaneously. At the same time there is no division into primary
and secondary names, since there is no direction of contact transition of this class of words.
So, the results of ergonym-oikonymic and oikonym-ergonymic interaction were obtained,
which is manifested in various situations and is characterized by either homonymy of two names, or
structural processing of secondary creation or the name of the settlement, or the name of the
agricultural enterprise.
Key words: ergonym, oikonym, oikoergonym, ergooikonym, proper name, settlement name.
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NEW ASPECTS OF THE WORD-FORMATION DYNAMICS RESEARCH
НОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ПРОСТОРУ СЛОВОТВОРУ
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Київський національний лінгвістичний університет, Київ,
вул. Велика Васильківська 73, 03680
Анотація. Проблематика статті присвячена особливому міждисциплінарному способу
філологічних студій – еволюційній лінгвосинергетиці, в рамках якої висвітлюються
механізми процесу самоорганізації словотвірної системи мови, виявляються основні
системні передумови словотвірної динаміки, окреслюються перспективи подальших
розвідок системи словотвору. З позицій еволюційної лінгвістичної синергетики словотвір
розглядається як відкрита, динамічна, нелінійна самоорганізаційна макросистема,
мікросистеми і компоненти якої взаємодіють і взаємодоповнюють одне одного.
Ключові слова: синергетика, лінгвосинергетика, еволюційна лінгвосинергетика,
словотвірна динаміка.
Вступ. Мова, як і всі явища світу, знаходиться у процесі постійної зміни. В особливій
мірі це стосується лексики і, відповідно, словотвору як найбільш відкритих і динамічних
областей мовної системи. Вивчення загальних і окремих питань словотвору необхідно для
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того, щоб глибше проникнути в динаміку його процесів, осягнути їх логіку і закономірності.
Вивчення сучасних мовних процесів і явищ, а також реставрація минулих станів
потребує інтегративного підходу до дослідження. Інтегративне вивчення передбачає
залучення знань з інших наук, зіставлення прикладних і фундаментальних теорій. Як
зазначає Е. Ласло, «... найбільш плідний підхід до трансдисциплінарної уніфікації наук
може полягати в прийнятті еволюції в якості основного поняття» [8, с. 80 – 89]. А «...
методологічною основою може стати синергетика – теорія самоорганізаційних систем.
Синергетику цікавлять загальні закономірності еволюції (розвитку в часі) систем будь-якої
природи, які вона здатна описувати інтернаціональною мовою» [1].
Висновки та перспективи подальших розвідок. Інтегрування ідей, методології та
понятійного апарату синергетики в царину лінгвістичних студій виявляється плідним і
перспективним, оскільки значно розширює дослідницький простір і збагачує науку про мову
новими методами і прийомами аналізу, виявляє нові грані існування системно-структурної
організації мови як в синхронії, так і в діахронії, що становить інтерес для подальшого
розвитку лінгвістики в рамках еволюційно-синергетичної парадигми наукового пізнання.
Використання принципів синергетичної парадигми для студіювання словотвірної
системи мови відкриває нові перспективи опису і систематизації словотворчих процесів, які
не знаходили пояснення в умовах застосування традиційної наукової парадигми.
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Аннотация. В работе рассматривается, каким образом может строиться в
философии культуры исследовательская программа для археологических артефактов,
опирающаяся не на классические методы философии истории, а на рассмотрение эффектов
Сборник тезисов

77

www.scientificuniverse.by

Достижения современной науки для развития будущего ‘2018

.

присутствия. Традиционную трактовку археологического артефакта (технология,
семиотика, место в пространстве-времени) предлагается дополнить категориями
вещности и присутствия. Артефакт рассматривается как материальный фактор
коммуникации. Описывается проблема истинности и субъективности археологических
реконструкций, для их исследования предлагается дополнение академических репрезентаций
категорией присутствия.
Ключевые слова: артефакт, вещь, присутствие
Вступление. Постмодернистское перепроизводство интерпретаций, уже несомненное в
самом широком поле как философских, так и исторических рефлексий, крах метафоры «мира
как текста» приводит в последние годы к смещению ментальной оптики от дихотомии
язык–смысл к поиску подходов, базирующихся на иных основаниях. Основаниях
внетекстуальных, внелингвистических, не жонглирующих значениями до полного
отстранения от реалий, эти значения и смыслы породивших.
Можно говорить о
своеобразном эпистемологическом, или даже аффективном повороте, – интересе к
чувственным характеристикам культурных практик. В рамках этого поворота базовыми
понятиями начинают выступать телесность, вещность, вещь, которые исследуются в самом
широком спектре концепций, от феноменологии телесности до онтологии артефактов. В
истории же как нарративе археология изначально выступает своеобразной альтернативой
текстуальным подходам. Археологию в философии культуры имеет смысл рассматривать не
как некую вспомогательную часть исторического знания, а как науку, рассматривающую
материальные факторы коммуникации и воплощающую «присутствие» (в терминологии
«культур присутствия» и «культур значения» Х.Гумбрехта.) Современная виртуальная
повседневность, где вездесущность технологий комуникации устраняет из существования
пространство, а присутствие мира сокращается до присутствия на экране, порождает, по
Гумбрехту, «стремление наладить экзистенциальную близость с измерением вещей».
Заключение и выводы. Таким образом, разворачивание плоскостей темы археологии в
философии (и обратно) приводит на первый взгляд к двум разным проектам – наполнение
перенасыщенной значениями и толкованиями гуманитаристики конкретной вещностью
«присутствия», археологическое знание выступает здесь как коммуникация, работающая с
субстанцией и пространством, а артефакт – как носитель разноуровневой информации в этой
коммуникации; и, во-вторых – поиск археологией своих оснований приводит к
предположению о необходимости более субъектной, герменевтичной трактовке ею своего
предмета и целей. В рассмотрении артефактов на стыке концепций возникает трактовка
артефакта как материального носителя коммуникации, имеющего как минимум четыре
информационных среза – технологический (это проявляется не только в информативности
вещи археологической, но и в современном предмете, тут работают характеристики
рукотворности и машинного производства, потоковости и уникальности), семиотический
(является ли вещь посланием, кодом или частью символического кода, в случае археологии
или «чужого» культурного пространства – вычленение «знака-для-них» и «знака-для-нас»),
пространственно-временной и выделенный нами срез присутствия, включающий человека в
экзистенциальный поток мира вещи. На наш взгляд, классические методы реконструкции
могут быть обогащены производством эффектов присутствия, моментов «со-бытийности»,
участием в вещности артефактного мира.
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Abstract. The article dedicates how the research program for archaeological artefacts, based
not on the classical methods of philosophy of history, but on the consideration of the effects of
presence, can be built in the philosophy of culture. The traditional interpretation of the
archaeological artefact (technology, semiotics, space-time place) is proposed to be supplemented
by categories of materiality and presence. The artefact is considered as a material factor of
communication. The article describes the problem of truthfulness and subjectivity of archaeological
reconstructions and proposes the addition of academic representations by the category of presence
for their research.
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Аннотация. В работе рассматривается понятие бизнес-процесса, а также его место
в нефтеперерабатывающей отрасли.
Ключевые слова: бизнес-процесс, бизнес-моделирование, нефтеперерабатывающая
отрасль, производство, оптимизация, стратегия развития, концепция, проект.

Вступление.
Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или
работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для
потребителей. В качестве графического описания деятельности применяются
блок-схемы бизнес-процессов.
Бизнес-процесс может быть декомпозирован на несколько подпроцессов,
процедур и функций, которые имеют собственные атрибуты, однако также
направлены на достижение цели основного бизнес-процесса. Такой анализ
бизнес-процессов обычно включает в себя составление карты бизнес-процесса
и его подпроцессов, разнесенных между определенными уровнями активности.
На выходе правильно построенных бизнес-процессов увеличиваются ценность
для потребителя и рентабельность.
На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является
эффективность управления бизнес-процессами в нефтепереработке
Основной текст
Состояние
технологического
развития
бизнес-процессов
нефтеперерабатывающей отрасли можно охарактеризовать показателем
глубины переработки нефти, который отражает оснащенность техническим
оборудованием, количество переделов переработки, ассортимент и количество
производимых нефтепродуктов. В 2016 году на фоне роста цен на нефть
увеличился разрыв между мировыми ценами на легкую и сернистую, в том
числе и российскую нефть. Также возросла разница между экспортной
налоговой ставкой на сырую нефть и на нефтепродукты. Нефтяным компаниям
становится выгоднее перерабатывать относительно дешевую нефть и
экспортировать продукты нефтепереработки, чем продавать сырую нефть. Но в
целом рост является незначительным, так как для повышения эффективности
переработки нефти необходимы затратные по времени и ресурсам комплексные
мероприятия по модернизации оборудования, увеличению количества и
качества производства нефтепродуктов, а также как следствие, развитие бизнесСборник тезисов
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процессов.
Особенности
бизнес-процессов
нефтеперерабатывающего
предприятия определяют факторы внешней среды и внутренние факторы,
связанные со сложностью производственного цикла. Выделяют следующие
основные особенности бизнес-процессов предприятий нефтепереработки:
непрерывное производство, постоянный (неэластичный) спрос, высокая степень
интеграции с добывающими предприятиями, развитая транспортная
инфраструктура, высокая фондоемкость, высокая энергоемкость, высокая
материалоемкость, особенность выпускаемой продукции.
Анализ организационного и методологического обеспечения развития
бизнес-процессов позволяет предложить ряд мер, определяющих пути развития
бизнес-процессов нефтеперерабатывающего предприятия (табл. 1).
Таблица 1
Методические и организационные меры, направленные на развитие
бизнес-процессов.
Методические меры

Организационные меры
Оптимизация бизнес-процессов по
цепочке создания ценности, сокращению
жизненного цикла продукта
Диверсификация продуктов выхода
нефтепереработки

Разработка проекта развития
бизнес-процессов
Разработка механизма развития
бизнес-процессов
Интеграция бизнес-процессов в
непрерывном цикле нефтяной отрасли
(добыча-производство-сбыт)
Стандартизация и регламентация
бизнес-процессов
Автоматизация бизнес-процессов
Определение показателей
эффективности бизнес- процессов

Изменение оргструктуры для
эффективного управления бизнес-процессами
Оптимизация по сокращению
энергоемкости, материалоемкости
Оптимизация бизнес-процессов поставок
и сбыта
Оптимизация вспомогательных бизнеспроцессов, вывод непрофильных активов в
аутсорсинг

Основной проблемой реализации обозначенных выше мер является
отсутствие комплексного методологического подхода к определению и
реализации действий, направленных на развитие бизнес-процессов. Одной из
проблем
является
отсутствие
регламентированных
процедур
и
организационной структуры управления развитием бизнес-процессов.
Нефтеперерабатывающее предприятие является дочерним предприятием
управляющего холдинга, и фактически лишено рычагов и ресурсов для
осуществления развития бизнес-процессов. Необходимо централизованно
выделять ресурсы и создавать организационную структуру, отвечающую за
реализацию развития бизнес-процессов во всех дочерних обществах.
Необходимо совместить методы планирования целей и результатов как
«сверху-вниз», так и «снизу-вверх», для обеспечения комплексного результата,
отражающего интересы нефтеперерабатывающего предприятия и нефтяной
компании в целом. Данные взаимодействия необходимо регламентировать
стандартами предприятия.
Исходя из существующих проблем развития бизнес-процессов
Сборник тезисов
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разрабатывается концепция методологического обеспечения развития бизнеспроцессов, которая позволяет определить необходимый набор методов
развития бизнес-процессов, способы их развития, адаптации и практического
применения на предприятиях.
В процессе разработки концепции выделяются следующие элементы,
обеспечивающие развитие бизнес-процессов: стратегические цели бизнеспроцессов, актуальные модели бизнес-процессов, усовершенствованная
организационная структура управления, регламентированные бизнес-функции,
нормативное обеспечение бизнес-процессов, автоматизированная система
управления предприятием.
Как показывает анализ, несмотря на наличие на предприятиях
нефтеперерабатывающей отрасли вышеуказанных элементов, не наблюдается
их взаимосвязи и существенного влияния на развитие бизнес-процессов. Для
обеспечения комплексного подхода к развитию бизнес-процессов определяется
основные направления концепции, необходимые для обеспечения успешного
развития бизнес-процессов: стратегия и методы развития бизнес-процессов,
сбалансированная система показателей, методы управления проектами, оценка
эффективности развития бизнес-процессов.
Стратегия развития бизнес-процессов основывается на стратегии развития
нефтеперерабатывающего предприятия. Определяются основные цели и
направления
развития
бизнес-процессов
с
применением
методик
стратегического менеджмента. Определяются цели с учетом проекций
деятельности: цели развития финансовой составляющей бизнес-процессов,
цели развития бизнес-процессов с точки зрения взаимоотношений с клиентами,
цели развития бизнес-процессов по цепочке создания стоимости, цели развития
бизнес-процессов инновации («мега»- развитие).
Для эффективного управления развитием бизнес-процессов предлагается
определять совокупность показателей в соответствии с методами
сбалансированной системы показателей. Система должна состоять из
показателей по каждому ключевому бизнес-процессу, оценивающих улучшение
в соответствии с выбранной стратегией. Показатели необходимо
сбалансировать, учитывать влияние одних процессов на другие, определить
веса показателей, усилив их значения по степени влияния на стратегические
цели.
Работы по развитию бизнес-процессов носят уникальный характер,
связаны с высокими рисками, так как изменяют производственный процесс,
могут повлечь изменения взаимоотношений с клиентами, с персоналом. В связи
с этим, предлагается применять проектный принцип управления развитием
бизнес-процессов, применяя современные методы управления проектами. На
основании концепции разрабатывается унифицированный проект развития
бизнес-процессов, который может быть применен как типовой проект для
отрасли.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены бизнес-процессы в нефтеперерабатывающей отрасли.
Концепция методологического обеспечения развития бизнес-процессов
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позволяет получить следующие результаты: подход к комплексному анализу
проблем, путей и методов развития бизнес-процессов на предприятиях
нефтеперерабатывающей отрасли, модель бизнес-процессов текущего и
будущего состояния, структуру проектного управления развитием бизнеспроцессов, регламентные процедуры и стандарты, сбалансированную систему
показателей применимую к оценке эффективности развития бизнес-процессов.
Литература:
1. Кириллов А.М. Методологические аспекты развития бизнес-процессов в
нефтеперерабатывающей промышленности и оценка их эффективности//
Автореферат: Нижний Новгород, 2007 г.
2. Сеть интернет. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес-процесс
Abstract. The paper considers the concept of the business process, as well as its place in the
oil refining industry. The business processes in the oil refining industry were considered. The
concept of methodological support for the development of business processes allows you to obtain
the following results: an approach to a comprehensive analysis of problems, ways and methods of
business process development in the oil refining industry, a model of current and future business
processes, a project management structure for the development of business processes, standards,
balanced scorecard applicable to assessing the effectiveness of business process developmen.
Key words: business process, business modeling, oil refining industry, production,
optimization, development strategy, concept, project.
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Анотація. В роботі обґрунтовано фактори які впливають на приріст депозитних
ресурсів в банківській системі. З урахуванням встановлених факторів проведено
кореляційно-регресійний аналіз між вихідним параметром приросту депозитних ресурсів та
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факторами: відсоткова ставка, рентабельність та рівень інфляціï. Встановлено основні
фактори, які впливають на приріст депозитних ресурсів за допомогою кореляційного
аналізу. Статистична значимість рівняння перевірена за допомогою коефіцієнта
детермінації і критерію Фішера. Розроблена модель дозволяє здійснювати прогнозування
приросту депозитних ресурсів.
Ключові слова: банківська система, депозитні ресурси, відсоткові ставки, індекс
інфляціï приріст, множинна регресія, парні коефіцієнти кореляції, еластичність,
детермінація
Вступ. В умовах кризи ліквідності та низької рентабельності в банківській системі
відбувається зростання недовіри до банківських установ, збільшується частка строкових
депозитів, які достроково розриваються, а банкам необхідно виконувати свої зобов’язання
перед клієнтами. Залишається невирішеним питання розвитку ринку банківських депозитів,
який до цього часу гальмується низкою чинників, які негативно впливають на його приріст.
Висновки
Збільшення відсоткової ставки (x1) на 1% призводить до збільшення приросту
депозитних ресурсів (y) в середньому на 0.4%.
Збільшення рентабельності ROAE (x2) на 1%. призводить до збільшення приросту
депозитних ресурсів (y) в середньому на 0.0335%.
Підвищення рівня інфляції (x3) на 1%. призводить до зменшення приросту депозитних
ресурсів (y) в середньому на 0.222 %.
За максимальним коефіцієнтом β2=0.632 робимо висновок, що найбільший вплив на
приріст депозитних ресурсів (y) має фактор (x2) - рентабельності ROAE.
За максимальним коефіцієнтом еластичності E1 = 1.282 робимо висновок, що
найбільший вплив на результат Y надає фактор (x1) .
Статистична значимість рівняння перевірена за допомогою коефіцієнта детермінації і
критерію Фішера. Встановлено, що в досліджуваній ситуації 45.29% загальної варіабельності
приросту депозитних ресурсів Y пояснюється зміною факторів (xj). Встановлено також, що
параметри моделі статистично значимі.
Таким чином, за допомогою отриманої моделі банк може здійснювати прогнозування
приросту депозитних ресурсів в результаті зміни одного чи більше його факторів.
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2. Чому відміна податку на депозити не допоможе українцям? / Повінь – зміна
системи. 17.07.2017.[Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://povin.com.ua/17100-1707.html.
3.
Портрет банку/Bankografo+. [Електроний ресурс]. - Режим доступу:
http://plus.bankografo.com/banks/privatbank.html
4. Соціально-економічний розвиток України за 2015 р-2017р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики: Навчальний посібник. - 3- е видання,
виправлене. К: Ельга, Ніка - Центр, 2007. - 348 с.
6. Економічна статистика: підручник : у 2 ч. –Ч. 1. Макроекономічна статистика / І. Г.
Манцуров, А.М. Єріна, О.К. Мазуренко та ін.; за наук. Ред. чл.-кор.НАНУ І. Г. Манцурова. –
К.: КНЕУ, 2013. –325 c.
Abstract. The paper substantiates the factors that influence the growth of deposit resources in
the banking system. Taking into account the established factors, a correlation-regression analysis
was conducted between the output parameter of deposit resources growth and factors: interest rate,
profitability and inflation rate. The main factors that influence the growth of deposit resources with
the help of correlation analysis are established. The statistical significance of the equation is
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verified using the determination coefficient and Fisher's criterion. The developed model allows to
forecast the growth of deposit resources.
Key words: banking system, deposit resources, interest rates, inflation index growth, multiple
regression, pair correlation coefficients, elasticity, determination
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УДК 556.047
DYNAMIC PROCESSES IN THE ECONOMIC AND ECOLOGICAL SYSTEMS OF
WATER BASINS OF UKRAINE: METHODOLOGY AND PRACTICE OF THE USE OF
ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS OF ANALYSIS
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ УКРАИНЫ: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
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Abstract. In the present work, freshwater resources of water basins of Ukraine are the object
of research. The purpose of this study was to develop methodological approaches to the application
of economic and mathematical methods of analysis in assessing the development of dynamic
processes in the use of freshwater resources.
To achieve this goal, the work analyzes the sources of delay in the reaction of the freshwater
system, and analyzes the types of delay taking into account the influence of external and internal
factors of influence.
A methodological algorithm for solving the problem of optimization of dynamic processes in
solving economic and environmental problems arising from the economic use of water basin
resources has been developed. The methodological approach presented in the work is a fairly
flexible tool with a free choice of elements of analysis depending on the goals and objects of
management.
Keywords: economic-ecological systems, water basins, dynamic processes
Introduction. The urgency of the problem related to the sustainable and balanced
development of the economic, ecological and social conditions of the economic and ecological
systems of water bodies in Ukraine is caused by the considerable degradation of the environment,
leading to the emergence of complex and negative situations of socioeconomic and ecological
origin.
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The development of dynamic processes in the economic and ecological systems of water
basins in a number of cases leads to a dual result, which on the one hand contributes to the
emergence of water management problems, and on the other hand has a negative impact that causes
these problems to grow into crisis phenomena.
One of the factors contributing to obtaining such a dual in quality is the presence of a
temporary lag in the reaction of the freshwater basin system for the practical use of science and
technology achievements in promising water protection technologies and methods of production
activity.
Time lag has a negative impact on the stability of all subsystems of the ecological and
economic system of the water basin, since they all represent a single whole of a multifactorial
dynamic system with a whole complex of acting factors of mutual influence. This influence affects,
first of all, the balance and stability in the development of subsystems and the entire freshwater
system as a whole.
Conclusions. On the basis of the conducted research it can be concluded that the algorithm for
solving the problem of optimizing dynamic processes in solving economic and environmental
problems using the recurrence relation and constraints can be represented from the sequence of the
following operations:
1.
Formation of a task with objective function and limitations as a multi-stage:
determination of the number of stages, their duration in time; Determine the values of the
constraints for each of the steps and for the entire task as a whole.
2. Determination of optimal conditions for the objective function for each of the 3. Formation
of restrictions for each of the stages.
3. Determining the values of the control parameters that provide the optimal value of the
objective function on the basis of using the recurrence relation formed
above, taking into account the created constraints.
4. Creation of a schedule for changing the management parameters that will ensure the
solution of these economic and environmental problems, when the limiting value of the objective
function and observance of constraints is reached.
5. Formation of the results of solving the problem of optimization of dynamic processes in
solving economic and environmental problems in a form convenient for practical application.
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Аннотация. В настоящей работе объектом исследования являются пресноводные
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ресурсы водных бассейнов Украины. Целью исследования явилась разработка
методологических подходов применения экономико-математических методов анализа в
оценке развития динамических процессов при использовании пресноводных ресурсов.
Для достижения поставленной задачи в работе проведен анализ источников
запаздывания в реакции пресноводной системы, выполнено исследование видов запаздывания
с учетом влияния внешних и внутренних факторов влияния.
Разработан методологический алгоритм решения задачи оптимизации динамических
процессов при решении экономико-экологических проблем, возникающих при хозяйственном
использовании ресурсов водных бассейнов. Представленный в работе методологический
подход является достаточно гибким инструментом со свободным выбором элементов
анализа в зависимости от поставленных целей и объектов хозяйствования.
Ключевые слова: экономико-экологические системы, водные бассейны, динамические
процессы
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Аннотация. В статье доказана необходимость формирования устойчивых
потребительских привычек у населения, что позволит уменьшить негативное влияние на
окружающую среду и предоставит возможность экономить средства. Ответственное
потребление, как одна из целей устойчивого развития, потенциально способно обеспечить
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду, в частности уменьшить
объемы образования твердых бытовых отходов, снизить уровень потребления природных
ресурсов, таких как газ, вода, электроэнергия. Покупательная способность украинцев за
последние годы значительно снизилась поэтому формирование у населения предложенных
привычек ответственного потребления позволит улучшить качество их жизни.
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое потребление, потребительские
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привычки.
Вступление. Необходимость формирования у населения привычек ответственного
потребления задекларировано как одна из целей «трансформации мира на пути к
устойчивому развитию» [3] Во многих трудах отечественных и зарубежных ученых
доказано, что сочетание экологической, экономической и социальной систем позволят
обществу развиваться в гармонии с природой. Не менее важным становится и вопрос
удовлетворения потребностей будущих поколений. Прежде всего человечество должно
осознать ответственность за влияние их деятельности на окружающую среду. Для
достижения устойчивости Украина определила ряд целей устойчивого развития,
соответствующих задач и показателей мониторинга результатов. Изложенное выше
позволяет утверждать, что выбранная тема является актуальной и такой что требует
детального исследования.
Выводы. На пути к гармонизации взаимодействия общества и природы важным шагом
является формирование устойчивых потребительских привычек у населения. На
сегодняшний день вопрос сохранения экологоресурсной базы в мире стоит достаточно остро.
Каждый гражданин должен лично стремиться сделать вклад в охрану окружающей среды
путем ответственного потребления с заботой об окружающей среде и здоровье. В контексте
дальнейших исследований планируется провести анализ культуры потребления и
грамотности украинцев относительно экологически ответственного поведения.
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Abstract. The article proves the necessity of formation people’s constant consumer habits,
which will reduce the negative impact on the environment and will provide an opportunity to save
money. Responsible consumption, as one of the goals of Sustainable Development, is potentially
able to minimize anthropogenic impacts on the natural environment, in particular to reduce the
amount of solid waste, reduce the consumption of natural resources such as gas, water and
electricity. The purchasing power of Ukrainians has declined significantly in recent years, so the
formation of the proposed habits of responsible consumption will provide an opportunity to improve
the quality of their lives.
Key words: sustainable development, sustainable consumption, consumer habits.
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EVALUATION OF THE CUMULATIVE LEVEL OF COMPULSORY STATE PENSION
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Abstract. The article is devoted to the assessment of social and economic consequences while
reforming of pension system via implementation compulsory state cumulative level. Gender
characteristics and consequences of pension provision for different layers of population via
implementation of cumulative level of pension system are determined; the possibility of actual
gender issues’ solution within multilevel system of pension provision is substantiated.
Key words: pension provision, retirement savings, gender, accumulative level, pension
system.
Introduction. In the conditions of the national economy shift to market standards, the
implementation of pension reform is one of the main directions for the improvement of the general
system of social protection of Ukrainian population. The main reasons for the necessity to
modernize the old pension system are the growing process of aging of the population, which creates
unprecedented financial problems, makes it impossible to finance pensions’ provision from the state
budgets on the previos scale; high level of shadow economy; the growth of unofficial immigration
and the change of social values.
Because of the scale of the state pension provision program in our country, as well as its
complexity due to the peculiarities of retirement obligations, the modern pension system of Ukraine
plays a huge role not only in the social and socio-political sphere, but also significantly shaping and
redistributing monetary resources in the regional and sectoral aspects, affects the stability and
balance of the state's financial system [1].
At the same time we can not ignore that the researching level of social and economic aspects
of Ukrainian pension system’s functioning lags behind the needs of modern domestic practice. This
does not allow to respond promptly to enquiries of practice and to adopt constructive solutions to
the many urgent problems of the pension system development.
Conclusions and Proposals.
Based upon modelling we determined the dependence of the pensions savings on the duration
of employment, the level of education, the existence of non-insured periods in the employment,
separately for men and women. The calculations carried out in this work allow to estimate,
substantiate and predict the consequences of pension reform by introducing a cumulative level of
the pension system.
It has been proved that existing gender problems (wage differences, the use of childcare leave
by women) which do not have a significant impact on the existing distributive (solidarity) system,
will further worsen the standard of living of retired women when pension system changes into
cumulative one.
References:
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Анотація. Робота присвячена оцінці соціально-економічних наслідків при
реформуванні пенсійної системи шляхом впровадження обов'язкового державного
накопичувального рівня. Визначені гендерні особливості та наслідки реформування
пенсійного забезпечення для різних верств населення шляхом запровадження
накопичувального рівня пенсійної системи і обґрунтована можливість вирішення в
багаторівневій системі пенсійного забезпечення існуючих гендерних проблем.
Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійні накопичення, гендер, накопичувальний
рівень, пенсійна система.
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Адыгейский государственный университет, г.Майкоп, ул. Первомайская, 208
Аннотация. В работе исследуется специфика составления компаниями учетной
политики в соответствии с требованиями современных международных учетных
стандартов. Учетная политика — это своего рода набор правил, по которым
осуществляется весь учетный процесс в организации. В работе рассмотрены основные
принципы составления учетной политики по международным стандартам, ее положения, а
также практика применения.
Ключевые слова: учетная политика, международные стандарты, бухгалтерский
учет, принципы, требования, отчетность, профессиональное суждение.
Учетная политика (accounting policies) — это конкретные принципы, основы,
соглашения, правила и практики, принятые компанией для подготовки и представления
финансовой отчетности. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
расчетах и ошибки» содержит принципы учетной политики по МСФО [2]. Главный принцип
при выборе учетной политики в соответствии с МСФО (IAS) 8: учетная политика должна
выбираться и применяться таким образом, чтобы соответствовать каждому применяемому
Стандарту и Интерпретации [7].
Составление по МСФО учетной политики требует от организации системного знания
положений отдельных стандартов составления отчетности [1]. Ведь в учетной политике
требуется закрепить довольно широкий перечень вопросов: расписать порядок отражения в
отчетности сведений о финансовом положении в компании, о составе активов (обязательств),
о применяемых видах стоимости, об инвестициях, о способах оценки отдельных видов
активов (обязательств). Кроме того, необходимо отразить и процедурные моменты, а именно
порядок внесения изменений в учетную политику, состав и формат примечаний к отдельным
положениям отчетности и т. д. [6].
Компании важно помнить, что при составлении по МСФО учетной политики
существенную роль играет профессиональное суждение бухгалтера (чего не наблюдается в
российской практике по РСБУ).
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3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет с основами МСФО: Учебник и практикум для
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Abstract: The paper examines the specifics of companies ' accounting policies in accordance
with the requirements of modern international accounting standards. Accounting policy is a set of
rules by which the entire accounting process in the organization is carried out. The paper discusses
the basic principles of accounting policy according to international standards, its provisions, as
well as the practice of application.
Keywords: accounting policy, international standards, accounting, principles, requirements,
statements of professional judgment.
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Аннотация. В работе раскрывается сущность наличных и безналичных расчетов
организации. Денежные средства принадлежат к важнейшей группе оборотных средств.
От их наличия в нужных суммах зависит благополучие организации, и дальнейшее
существование хозяйствующего субъекта. Актуальность раскрываемой темы
определяется тем, что для эффективного использования денежных средств необходимо
уметь грамотно вести учет наличных и безналичных денежных средств. Также для верного
ведения учета денежных средств необходимы знание законов и регулярно меняющихся норм,
правил и порядка.
Ключевые слова: наличные и безналичные расчеты, денежные средства,
бухгалтерский учет, финансы, бухгалтерские счета, контроль.
Наличные и безналичные расчеты осуществляются как юридическими, так и
физическими лицами. В соответствии с п. 1 ст. 861 Гражданского кодекса наличные и
безналичные расчеты, не связанные с бизнес-деятельностью между физическими лицами,
могут осуществляться без ограничения, за исключением случаев, когда есть лимиты,
установленные договором по обслуживанию в банках и/или законом.
Безналичные расчеты проводятся с участием банковских учреждений, которые
выполняют распоряжение своего клиента на списание денежных средств с его расчетного
счета в пользу другого лица на его расчетный счет, открытый в этом же или в другом банке,
с которым у исполняющего платежное поручение банка установлены корреспондентские
отношения.
Для отображения наличных и безналичных расчетов в бухучете используются
активные синтетические счета.
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Abstract: The paper reveals the essence of cash and non-cash payments of the organization.
Cash belongs to the most important group of working capital. From their availability in the right
amounts depends on the welfare of the organization, and the continued existence of the economic
entity. The relevance of the disclosed topic is determined by the fact that for the effective use of
funds it is necessary to be able to competently keep records of cash and non-cash funds. Knowledge
of laws and regularly changing rules, rules and order are also necessary for the correct accounting
of funds.
Keywords: cash and non-cash payments, cash, accounting, finance, accounting, control.
References:
1. The civil Code of the Russian Federation (part one): Federal law No. 51-FZ of 30.11.94 (as
Сборник тезисов

95

www.scientificuniverse.by

Достижения современной науки для развития будущего ‘2018

.

amended on 05.12.17).)
2. On accounting: Federal law No. 402-FZ dated 09.12.11 (ed. by G. 18.07.17).
3. The chart of accounts of accounting financially-economic activities of enterprises and
instruction for its use: Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation No. 94н from
31.10.00 (ed. by G. 08.11.10)
4. The order of conducting cash operations in the Russian Federation: the Letter of Bank of
Russia from 11.03.2014 n 3210-U.
5. Bochkarev, I. I., Levin G. G. financial Accounting: textbook / I. I. Bochkareva, G. G.
Levin; ed. by Y. V. Sokolov.- Moscow: Master, 2015. - 416 p.
6. Dmitrieva I. M. Accounting the basics of IAS: Tutorial and workshop for undergraduate
academic / I. M. Dmitrieva. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 323c.
7. Panienska I. G., Orda M. E., Panakova D. I. Analysis of accounting and analysis, tax and
legal aspects of governance of contractual relations of economic entities // Bulletin of Adyghe state
University. Series 5: Economics. - 2015. — No. 2 (160). — P. 149-153.
© Тхаркахова И.Г.

Сборник тезисов

96

www.scientificuniverse.by

Достижения современной науки для развития будущего ‘2018

.

MANAGEMENT AND MARKETING
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

ЦИТ: be3-118-057
FORMATING MAIN CONTROLLED INDICSTORS OF EFFECTIVE FIRMS
MANAGEMENT
ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПІДКОНТРОЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОГО
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Анотація. В роботі одержав подальший розвиток методичний підхід щодо розробки
системи підконтрольних показників на підставі використання запропонованого набору дій
щодо формування складу системи підконтрольних показників підприємства, що
забезпечують обґрунтований вибір шляхом проведення дослідження літературних джерел,
апріорного аналізу результатів експертного опитування фахівців галузі, в якій функціонує
підприємство, та розподілу відповідальності за допомогою використання матриці розподілу
адміністративних задач управління. На підставі його апробації було обґрунтовано систему
підконтрольних показників для підприємств дорожнього господарства.
Ключові слова: оперативний контролінг, інструментарій, підконтрольні показники,
ефективність, підприємство
Вступ. В сучасних умовах контролінг є основою успішного функціонування
підприємства, так як він забезпечує релевантною для прийняття ефективних управлінських
рішень інформацією и тим самим виживання підприємства у довгостроковому періоді.
Оперативний контролінг забезпечує оперативне управління прибутком з допомогою
показників планової суми покриття, а також є засобом вияву і ліквідації оперативних
«вузьких місць» у функціонуванні підприємства. Все це можливо за допомогою
використання інструментарію оперативного контролінгу. Однією з основних його складових
є формування основних підконтрольних показників ефективного управління підприємством;
управління за відхиленнями [1].
Заключення та висновки. Таким чином, одержав подальший розвиток методичний
підхід щодо розробки системи підконтрольних показників на підставі використання
запропонованого набору дій щодо формування складу системи підконтрольних показників
ефективного управління підприємством, які забезпечують обґрунтований вибір шляхом
проведення дослідження літературних джерел, урахування специфіки галузі, в якій
функціонує підприємство та використання матриці РАЗУ для розподілу відповідальності.
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Abstract
In modern conditions, controlling is the basis for a successful operation of the enterprise.
Operational controlling provides operational management of the profit of the enterprise, by using
the appropriate tools. One of the main components of the operational control tools is the formation
of the main controlled indicators of effective enterprise management. The methodical approach to
the development of a system of controlled indicators based on the use of the proposed set of actions
was further developed in the work. It provides a reasonable choice on the basis of research
literature sources, a priori analysis of the results of an expert survey of industry specialists in which
the enterprise operates and the distribution of responsibilities through the use of the administrative
management distribution matrix. Based on its approbation, the system of controlled indicators for
road enterprises was justified: revenue from sales of products; variable costs; variable costs per
unit of activity; general costs; fixed costs; unit price of activity; scope of activities; the amount of
activity at the breakeven point; target profit.
Key words: operational controlling, tools, controlled indicators, efficiency, firm.
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PRINCIPLES AND POLICIES IN THE FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT
ПРИНЦИПЫ И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
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Ospanova Almagul / Оспанова Алмагуль
старший преподаватель
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Аннотация. Персонал – это ценный ресурс, источник богатства организации, в
которое необходимо наращивать и в него следует инвестировать, чтобы получить
прибавочную стоимость. В этих целях в статье рассмотрена система управления
персоналом, которая включает разработку стратегии кадровой политики, концепцию,
принципы, методы и технологию управления персоналом организации.
Ключевые слова: кадры, персонал, человеческие ресурсы, система управления
персоналом
Быстрый рост инновaций, кaк в экономике, тaк и в политике существенно влияют нa
глобaлизaцию оргaнизaционных систем и эффективность их деятельности. Оргaнизaциям
приходится aдaптировaться к тaким изменениям в окружaющей среде. При тaких условиях,
Сборник тезисов

98

www.scientificuniverse.by

Достижения современной науки для развития будущего ‘2018

.

руководству, в первую очередь необходимо зaдействовaть кaдровую политику, тaк кaк,
именно человеческие ресурсы являются движущим мехaнизмом любой оргaнизaции.
Концепция человеческих ресурсов признает необходимость капиталовложений в их
формирование, использование и развитие исходя из экономической целесообразности.
Новая концепция развития человека должна ориентироваться на становление и
развитие творческой личности, где расходы на подготовку персонала рассматриваются не
как издержки на рабочую силу, а как долгосрочные инвестиции, необходимые для
процветания организации и обеспечения высокого качества человеческих ресурсов.
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3.Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. Компетентностный
подход в управлении персоналом: Учебно-практическое пособие / Е.А. Митрофанова. - М.:
Проспект, 2013. - 72 c.
Abstract. Personnel is a valuable resource, the source of the organization's wealth, which
needs to be built up and should be invested in order to get surplus value. For this purpose, the
article considers the personnel management system, which includes the development of a personnel
policy strategy, the concept, principles, methods and technology of personnel management of the
organization.
Keywords: personnel, human resources, human resource management system
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IMPROVEMENT OF THE QUALITY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM ON THE
EXAMPLE OF THE COMPANY FROM THE ELECTRONIC CIGARETTES INDUSTRY
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ФИРМЫ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДАЖЕЙ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ
Blicharz P.
Ph.D.
Lublin University of Technology, Lublin, Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin, Poland
Люблинская политехнка, Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Люблин, Польша
Аннотация. В статье описывается ход провидения исследований и полученные
результаты методом Mystery Shopping. Опыт был проведен в сетях магазинов Польши.
Оригинальность статьи заключается в использовании метода Mystery Shopping в сети
магазинов, которые занимаются продажей электронных сигарет. Представленные
теоретические и эмпирические решения не исчерпывают обширной проблематики
исследований качества услуг, но автор статьи уверен, что они имеют познавательный
характер и на данном примере показывают использование этих решений в практике.
Ключевые слова: качество, аудит, уровень обслуживания покупателей.
Вступление
Неотъемлемым элементом каждой организации является качество. Именно оно
позволяет отличить один продукт от другого, соответствуя с требованием клиентов в
большей или меньшей степени.
Рост конкуренции и увеличение требований клиентов заставляет предпринимателей
принимать решения, целью которых является усовершенствование качества обслуживания и
поддержание связи с клиентами после продажи. Одним из способов гарантии этих качеств
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является регулярное улучшение системы при помощи метода Mystery Shopping. Внедрение
процесса аудита, который является составляющей частью этого исследования, в новом,
стремительно развивающимся пункте продажи позволяет улучшить отношение с клиентом.
Исследования качества услуг позволяет найти причины недовольства и замечаний со
стороны клиентов [5]. В статье представлены размышления автора на эту тему. Публикация
имеет наблюдательный характер, а цель автора вдохновить читателя к размышлению. Данная
работа основывается на эмпирических результатах исследований, проведённых методом
«тайный клиент». Главная задача статьи: показать важность этого метода и внедрение его в
исследования качества услуг в коммерческих сетях. Судя по полученным данным
описанного ниже эксперимента возникает то, что на качество обслуживания клиента влияют
разные причины, которые в общем составляют оценку обслуживания. В экономической
практике предложенный метод может быть использован в выбранных торговых сетях после
определённого приготовления анкеты.
Заключение и выводы
Важным критерием развития фирмы в каждом предприятии является процесс
постоянного усовершенствования. Организация в поиске эффекта синергии использует
всевозможные методы, решения и средства, которые по-разному влияют на качество.
Внедрение четких, заранее установленных переменных и использования метода MS в аудите
позволит усовершенствовать и улучшить систему управления качеством обслуживания.
Цель: усовершенствование системы управления качеством в магазинах, которые
занимаются продажей электронных сигарет, было достигнуто. Проведение аудита и
корректировок после него принесли видимые эффекты, в виде исправления замеченных
недостатков. Перед внедрением изменений были замечены проблемы в обслуживании
клиентов, внутренней обстановки и внешнего вида продавца, что влияло на низкие доходы в
фирме и заработные платы работников, и тем самым не приятную атмосферу на работе. В
рамках корректировки действий, была разработана, обязательная во всей сети магазинов
процедура продажи. Это избавило от проблем, замеченных в фирме и способствовало
улучшению марки фирмы.
Через некоторое время после проведенных исследований была замечены изменения в
увеличении и росте удовлетворения клиентов, усиление позиции на рынке и повышение
прибыли. Работники, которые перед аудитом не были готовы на какие-либо изменения, уже
спокойней воспринимают критику и готовы на сотрудничество. Сотрудники с желанием
делятся наблюдениями и замечаниями во время продажи, благодаря чему процесс
постоянного усовершенствования достигнут. Продавцы, которые при контакте с клиентом
ранее ограничивались только передачей фактов и информации, теперь с энтузиазмом
помогают и советуют.
Данные исследования принесли результативность и успех фирме, но нужно помнить,
что необходимо постоянно усовершенствовать процесс качества обслуживания. Гарантией
процветания являются активная группа работников, которые позаботятся о качестве
обслуживания, процессе продажи и марки фирмы.
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Abstract. This article is mainly dedicated to the readers, who would like to examine a Mystery
Shopping method of the researches results analyzing and verification presented on the specific
instance. Presented in the article tests were carried out in the chain stores in Poland. The
originality of the study is the use of Mystery Shopping method in the chain of stores involved in the
sales of e-cigarettes. Due to the complexity of the subject of the services evaluation, it is not deeply
presented in the article. Nevertheless, the author states, that both theoretical and empirical disputes
presented in the paper have a cognitive and practical meaning.
Key words: quality, services, audit, customer service level
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ADVERTISING AND HUMAN FACTOR IN THE CONDITIONS OF
MARKETING ACTIVITY OF AN ENTERPRISE
РЕКЛАМА ТА ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В УМОВАХ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Анотація. У статті на основі аналізу та систематизації функціональних обов’язків
промислово-виробничого персоналу підприємства розглянута взаємодія людського фактору,
зокрема маркетинг-менеджменту персоналу підприємства, з його рекламною діяльністю,
внаслідок чого виділені вирішальні засади маркетингової сутності реклами як форми
інформування про економічну цінність товарів і впливу на чутливість покупців к цінам та
розглянутий вплив на ефективність збутової діяльності підприємства.
Ключові слова: маркетинг, рекламна діяльність, людський фактор, маркетингменеджмент персоналу, торговельний агент, збутова діяльність.
Вступ. У сучасних умовах господарювання дослідження сутності рекламної діяльності
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зазначають, що реклама, як найважливіша складова частина маркетингової діяльності
підприємств є своєрідним інформаційним виходом на потенційних споживачів, клієнтів і
ділових партнерів, і в першу чергу, є одним з елементів, що сприяє успіху збутової
діяльності підприємства.
Успіх маркетингу залежить від відповідності товару вимогам ринку, правильно
налагоджених каналів розподілу, правильного встановлення цін, особистого продажу і
якісної реклами. Реклама грає в різних «маркетингових командах» різні ролі, але незалежно
від її функції в будь-якій маркетинговій системі реклама і її дії повинні бути скоординовані з
усіма іншими видами маркетингової діяльності [1-3] та їх взаємодією з людським фактором.
Висновки.
Таким чином, взаємозв’язок людського фактору і реклами в ефективності збутової
діяльності підприємства полягає в наступному:
• якщо покупці не розуміють економічну цінність товару, то низька ціна на нього не
гарантує успіх збутової діяльності підприємства;
• якщо покупці добре ознайомлені з перевагами даного товару, то навіть висока ціна
може лишити його на ринку;
• якщо торговельні агенти (менеджери) якісно пояснюють покупцям відповідність
високої ціни товару та його економічної цінності, падіння продаж може не бути;
• суміщення продаж з консультаціями агентів відволікає покупців від співставлення
товарів за рівнем цінової конкуренції інших виробників;
• кваліфіковані торговельні агенти знижують чутливість покупців до рівня високої
ціни та залучають на ринок нових покупців, тим самим посилюючи ефект реклами.
Оскільки маркетинг ставить в центр уваги споживача, то вся робота маркетологів і
менеджерів підприємства, які використовують принципи і методи маркетингу, повинні бути
спрямовані на підпорядкування виробництва та реалізації продукції інтересам споживача. В
силу цього рекламна діяльність підприємства та її взаємозв’язок з маркетинг-менеджментом
персоналу повинні носити не тільки поточний характер, а й бути спрямовані на
довгострокове прогнозування об’єму і характеру потреб споживачів.
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Abstract. Advertising as the most important component of the marketing activities of
enterprises is an information release for potential consumers and business partners, and, first of
all, is one of the elements that facilitates the success of sales activities of the enterprise. Advertising
actions should be coordinated with all types of marketing activities and their interaction with the
human factor.
The interaction of marketing managers at an enterprise with suppliers of raw materials,
materials, semi-finished goods allows them to quickly and accurately estimate the cost of ordering a
particular product for a concrete consumer.
Interconnection and synchronization of the activities of managers and marketing specialists
to the requirements of buyers provide the ability to promptly identify the benefits of product
properties, which received an order. Marketing specialists make a decision on the choice of
products and markets, but these decisions are isolated from the production units, so the activities of
both managers and marketing specialists requires interaction with the planning and production
units.
The operating manager should know the set of actions on the processing of resources that are
received from the external environment, which was facilitated by the activities of marketing
specialists and logistics specialists. Marketers re-connect in the sale of products and services to
customers in the external environment.
The task of the enterprise’s marketers is to choose the necessary advertising tools for the
desired audience of consumers so that the advertising message not only reaches the widest
audience, but also attracted attention and prompted buyers to certain actions.
Thus, the task of marketing specialists includes:
• the choice of information characteristics that are most suitable for the adoption, purchase
and use of this product;
• the correlation of these data with the characteristics of the audience which received an
advertisement with the help of the selected advertising tools.
In order to successfully the products promote on the market, the company, together with
marketing specialists, should analyze all stages of the passage of goods - from producer to final
consumer.
Advertising acts as a way of manipulating the consciousness of buyers and the formation of
different ideas in them about the economic value of goods; it expands the range of buyers who are
sensitive to both the level of prices for goods and their usefulness.
Thus, the relationship of human factor and advertising in the efficiency of sales activities of
the company is as follows:
• if buyers do not understand the economic value of the goods, then the low price for it does
not guarantee the success of the sales activity of the enterprise;
• if buyers are well acquainted with the benefits of this product, then even a high price may
leave it on the market;
• if the sales agents (managers) explain to the buyers in a qualitative way the high price of the
goods and its economic value, the drop in sales may not be;
• combining sales with agents' consultations diverts buyers from comparing products at the
level of price competition of other manufacturers;
• the qualified sales agents reduce the sensitivity of buyers to high prices and attract new
customers to the market, thereby enhancing the effect of advertising.
Keywords: marketing, advertising activity, human factor, marketing-management of
personnel, sales agent, sales activity.
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Abstract. The development of the epidemic process in the Chernivtsi region for many years
remains slow. In Bukovina, as well as in neighboring areas, there is a moderate decrease in
morbidity. The primary route of transmission of HIV in the Chernivtsi region is sexual.
Key words: the epidemic process of HIV infection, Bukovina, the ways of transmission.
Introduction. According to the UN General Assembly, HIV-infection has become a global
crisis of humanity, not only because of the medical aspects of the incurable disease, but also
because of the scale of socio-economic and demographic consequences. Among the countries of
Eastern Europe, Ukraine is at the center of the HIV epidemic. [1-3,7,9].
Particularly acute problem is primarily the fact that mostly young people are ill [1,5,6].
Unfortunately, in Ukraine, a critical situation has emerged owing to the constant growth of the
number of HIV-infected and AIDS patients. An extremely rapid increase in the number of HIVinfected people in our country dates back to 1994. Concerns are expressed about the high rate of
spread of this infection not only in risk groups, but also among so-called well-off segments of the
population [1,4,5,8].
Summary and Conclusions.
1. The development of the epidemic process in the Chernivtsi region for many years remains
slow. In Bukovina, as well as in neighboring areas, there is a moderate decrease in morbidity.
2. The primary route of transmission of HIV in the Chernivtsi region is sexual.
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Анотація. Розширена анотація. Розвиток епідемічного процесу в Чернівецькій області
протягом багатьох років залишається повільним. На Буковині, а також у сусідніх районах
спостерігається помірне зниження захворюваності. Основний шлях передачі ВІЛ у
Чернівецькій області - статевий.
Ключеві слова: епідемічний процес ВІЛ-інфекції, Буковина, шляхи передачі.
Література:
1. ВІЛ-інфекція/СНІД /В.Д. Москалюк, С.Р. Меленко. – Чернівці: Видавництово
Буковинського державного медичного університету, 2012. – 190 с
2. Всесвітній день пам’яті людей, померлих від СНІДу [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: medical.city.kharkov.ua/19- travnya-2013-roku.
3. Епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції на Буковині В.Д. Москалюк, М.О.
Соколенко, Ю.М. Лесюк, А.А. Соколенко, С.С. Кривецька, М.О. Андрущак // Інфекційні
хвороби. – 4(82) 2015. С. 16-20.
4. UNAIDS Report on the global AIDS [Електронний ресурс].– Режим доступу:
epidemic.www.unaids.org/en/.../unaids/.../UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf
5. Рейтингова оцінка (UNAIDS), 2013 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу:
news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/.../313768
6. «Obama Ends U.S. Travel Ban On Visitors, Immigrants With HIV-AIDS». − ABC News. –
2009. − October 30. – Р. 2.
7. СНІД: шляхи зараження, розвиток, профілактика [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.line-life.info/hiv/ st.html
8. СНІД: шляхи зараження, розвиток, профілактика [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: knowledge.allbest.ru/.../ c-3c0b65625a2ad78a4...
9. ВІЛ/СНІД: боротьба з поширенням епідемії триває [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: uoz.dp.ua
ЦИТ: be3-118-024

УДК 616.24-002-036-02-07-053.2 (477.63)
ETIOLOGICAL STRUCTURE AND PECULIARITIES OF CLINICAL CURRENCY OF
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ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА І ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
НЕГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Анотація: У роботі проведено дослідження сучасної етіологічної структури
негоспітальних пневмоній (НП) з легеневими ускладненнями у дітей і аналіз клінічних
особливостей захворювання з урахуванням етіологічних чинників. Отримані дані вказують
на переважання грам-позитивної бактеріальної мікрофлори - (стрептококи і стафілококи у
80%) зі значно меншою частотою грам-негативної мікрофлори (11,7%). Клінічний перебіг
НП з легеневими ускладненнями в деякій мірі має особливості в залежності від збудника
пневмонії. У половини дітей виявлені ознаки вторинного імунодефіцитного стану.
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Ключові слова: пневмонія, етіологія, діти, стрептококи, стафілококи.
Вступ. Однією з актуальних проблем сучасної педіатрії виступає пневмонія, яка
залишається одним з найбільш поширених захворювань дитячого віку, характеризується
високим рівнем летальності, займаючи провідне місце у структурі дитячої смертності в
Україні і в світі. Серед причин летальності у дітей до 5 років на її частку припадає 17,5%. Це
щорічно складає близько 1,1 млн. летальних випадків (більше, ніж СНІД, малярія і кір разом
узяті)[3]. За останні роки спостерігається не тільки зростання поширеності пневмоній серед
дітей, а і частота легеневої деструкції та гнійних ускладнень, не зважаючи на застосування у
більшості випадків етіотропної антибактеріальної терапії[4, 7, 8], що ймовірно зумовлено як
пізньою діагностикою, так і ігноруванням принципів раціональної антибактеріальної терапії.
При цьому затяжні форми пневмоній у дитячому віці можуть бути підставою для
морфологічної перебудови бронхів і легеневих судин та однією з причин формування
хронічного бронхіту [10, 14, 17].
Важливим резервом у вирішенні проблеми ефективного лікування пневмонії в
педіатричній практиці є визначення її етіології, особливостей перебігу у дітей різного віку в
залежності від етіологічних та преморбідних факторів та урахування локальних
епідеміологічних особливостей для проведення цільової й вузькоспрямованої
антибактеріальної терапії [15], що являється перспективним підходом також до подолання
антибіотикорезистентності збудників [1]. Представлені в науковій літературі дані про
етіологію НП у дітей значно відрізняються, що може пояснюватися різними епідемічними
умовами, в яких проводилося дослідження, а також його методологією [2]. У той же час,
встановити етіологічний діагноз НП навіть при використанні різноманітних методів вдається
тільки в половині випадків. Причинами цього є недостатня інформативність і значна
тривалість традиційних мікробіологічних досліджень, відсутність у 20-30% хворих
продуктивного кашлю, неможливість виділення внутрішньоклітинних збудників при
стандартних діагностичних підходах, труднощі в розмежуванні «мікроба-свідка» і «мікробазбудника», прийом антибіотиків до проведення бактеріологічного обстеження [13]. Таким
чином, в педіатрії на цей час існує необхідність подальшої оптимізації діагностики та
лікування пневмоній у дітей.
Висновки. В етіологічній структурі НП у дітей Дніпропетровської області, що
супроводжуються легеневими ускладненнями, переважає грам-позитивна бактеріальна
мікрофлора (80%) - стрептококи (частіше зеленющий стрептокок і пневмокок) і стафілококи
(переважно золотавий та епідермальний) зі значно меншою частотою грам-негативної
мікрофлори (11,7%).
Клінічний перебіг НП з легеневими ускладненнями в деякій мірі має особливості в
залежності від збудника пневмонії. Staph. Aureus як збудник НП достовірно частіше
призводить до розвитку гнійних ускладнень (піотораксу та піопневмотораксу). Такі
пневмонїі супроводжуються інтоксикаційним синдромом значного і тяжкого ступеню. У
кожного другого такого хворого розвиваються клінічні ознаки ДН II ст.. При НП,
викликаних Staph. Epidermidis та Str. Viridans з однаковою частотою розвиваються гнійні і
негнійні ускладнення, дихальна недостатність частіше І ступеня, в рідких випадках відсутня. Пневмококові НП також однаково часто ускладнюються як гнійними, так
негнійними процесами і супроводжуються дихальними розладами І та ІІ ступенів важкості.
У половини хворих незалежно від етіології пневмонії має місце неспроможність
імунної системи. Не виключається розвиток набутого (вторинного) імунодефіцитного стану.
Особливо така тенденція виражена при стрептококових пневмоніях.
Урахування локальних епідеміологічних особливостей та особливостей перебігу НП
дозволить припустити імовірну етіологію захворювання та підвищити ефективність
емпіричної антибактеріальної терапії.
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15. Community-Acquired Pneumonia in Children KIMBERLY STUCKEY-SCHROCK,
MD, Memphis, Tennessee BURTON L. HAYES, MD, and CHRISTA M. GEORGE, PharmD,
University of Tennessee Health Science Center, Memphis, Tennessee Am Fam
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Abstract.
One of the topical problems of modern pediatrics is pneumonia, which remains one of the
most common diseases of childhood, characterized by a high level of mortality, occupying a leading
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place in the structure of child mortality in Ukraine and in the world) [3].
In recent years, not only is the increase in the prevalence of pneumonia among children, but
also the frequency of pulmonary destruction and purulent complications, despite the use in most
cases of etiotropic antibiotic therapy, which is probably due to late diagnosis and ignoring the
principles of rational antibiotic therapy [4, 7, 8].
Key words: pneumonia, etiology, children, streptococci, staphylococci.
The aim of the research was to study the modern etiologic structure of соmmunity-acquired
pneumonia (CAP) with pulmonary complications in children of the Dnipropetrovsk region and the
features of the clinical course of the disease, depending on the etiological factors.
We analyzed 70 cases of CAP in children between 2 months and 17 years of age,
accompanied by pulmonary complications (exudative pleurisy, pyothorax, pneumothorax), which
made it possible to identify the causative agent. Children were on inpatient treatment in the
departments of the Dnepropetrovsk Regional Children's Clinical Hospital. Clinical examination of
patients was carried out, the presence and severity of respiratory failure was established. The
leukocyte index of intoxication (LII), which is calculated according to the Kalf-Kalif formula and
according to modern concepts, reflects the severity of inflammation in the body and the reaction of
endogenous intoxication (EI) and is an indirect but objective criterion of the severity of the general
condition of patients and the compensatory capacity of the immune system [6, 9].
In the majority of patients (85.0%), pneumonia is verified as a monoetiological disease. The
presence of two pathogens was established in - in 13.3% of children, three or more - only in 1.7%.
In the etiologic structure of CAP, accompanied by pulmonary complications in children,
gram-positive bacterial microflora prevailed - 80% of cases, gram-negative microflora - 11.7% and
much less frequent Candida fungi - 8.3%.
The clinical course of CAP with pulmonary complications has some features, depending on
the pathogen of pneumonia. Staph.Aureus as a causative agent of CAP significantly more often
leads to the development of purulent complications (pyotorax and pyopneumotorax). Such
pneumonia is accompanied by a significant and severe intoxication syndrome. Each second patient
develops clinical signs of respiratory insufficiency II degree of severity.
CAP caused by Staph. Epidermidis and Str. Viridans with the same frequency develop
purulent and non-purulent complications, respiratory failure more often than I degree, in rare
cases – without respiratory failure. Pneumococcal CAP is also often complicated by purulent and
non-purulent processes and is accompanied by respiratory disorders of 1st and 2nd degree.
In half of patients, regardless of the etiology of pneumonia, the immune system is ineffective.
Development of acquired (secondary) immunodeficiency is not excluded. Especially such tendency
is expressed with streptococcal pneumonia.
Taking into account of local epidemiological features and peculiarities of the course of CAP
will assume the probable etiology of the disease and increase the effectiveness of empirical
antibacterial therapy.
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Анотація. Викладено результати досліджень жирнокислотного складу м’яса свиней
за ларвального ехінококозу. За середнього і високого ступеня інвазії знижується харчова
цінність свинини за рахунок зниження у жировій тканині поліненасичених жирних кислот.
Коефіцієнт співвідношення насичених до ненасичених жирних кислот збільшувався, а
співвідношення суми поліненасичених до насичених – зменшувалося, що свідчить про вплив
захворювання на обмін речовин тварини
Ключові слова: свинина, м’ясо, жирова тканина, жирні кислоти, ларвальний
ехінококоз.
Вступ.
Ліпіди продуктів тваринного походження, зокрема, свинини є не тільки джерелом
енергії та вітамінів, а й пластичним матеріалом, незамінним в окисно-відновних процесах
організму людини. Такими речовинами є, перш за все, поліненасичені жирні кислоти
(лінолева, ліноленова та арахідонова), які не синтезуються організмом людини [6, 5].
Вони беруть участь у підвищенні резистентності організму, стабілізації водного обміну
і нормалізації функціональної діяльності нирок [1].
Особливо важливу роль із числа поліненасичених кислот відіграє лінолева кислота, яка
називається вітаміном F і входить до складу антибактеріальних речовин жовчі. Не менш
важливою щодо біологічної дії на організм є арахідонова кислота. З нею пов’язані важливі
функції організму, в тому числі й обмін речовин. Добова потреба організму в арахідоновій
кислоті складає 5 г і задовольнити її за рахунок їжі не можливо, оскільки в тваринних жирах
цієї кислоти незначна кількість. Тому великого значення під час якісної оцінки жирів
надається вмісту в них лінолевої та ліноленової кислот, із яких в організмі утворюється
арахідонова кислота. Найбільшим вмістом останньої відзначається свинячий жир [3, 4, 7,].
Нині актуальним залишається питання впливу хвороб на якість м'яса [2] та жиру
сільськогосподарських тварин. Зокрема це стосується змін у ліпідах м’язової та жирової
тканини свиней за ларвального ехінококозу [6].
Заключення і висновки
1. З підвищенням ступеня інвазії туш свиней ларвальним ехінококозом збільшується
вміст насичених жирних кислот, а поліненасичених – зменшується.
2. У підшкірному жирі коефіцієнт співвідношення поліненасичених жирних кислот до
насичених зменшується із збільшенням інтенсивності інвазії, що знижує біологічну цінність
жиру.
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Abstract.
Introduction. Currently, the issue of the impact of diseases on the quality of fat of farm
animals remains relevant. In particular, it concerns changes in the lipids of the muscle and adipose
tissue of pigs for the larval echinococcosis.
The purpose of the work is to investigate changes in the fatty acid composition of the
subcutaneous adipose tissue of pigs for larval echinococcosis.
Materials and metods. The material for the research was the pig, obtained from pork
carcasses, which were supplied for sale to the agro-food market "Pionersky" of the city of Cherkasy
region, Zhashkiv district. The pigs of the first experimental group are females of the Ukrainian
white breed, 9 months old, II category of fattening, who had a weak intensity of liver invasion (1-5
echinococcal larvae). Pigs of the second experimental group had an average degree of invasion (510 larvae). Pigs of the third experimental group - a high degree of invasion (more than 10 larvae).
For a control study, a similar material was taken from healthy animals.
Investigation of the fatty acid composition of subcutaneous fat of pig carcasses, patients with
larval echinococcosis, was carried out by gas-liquid chromatography.
Results of research and discussion. In the lipids of the sphincter, the content of saturated
fatty acids increased slightly, in particular, with an average degree of invasion - by 1.15%, and
high - by 1.05%. The number of monounsaturated fatty acids also increased. In healthy animals, it
was 45.43%, with an average degree of infestation of 48.90% and a high incidence of 46.54%,
which is respectively 3.47% and 1.11% higher, compared to control.
In subcutaneous fat, the content of polyunsaturated fatty acids decreased by an average
degree of invasion of 4.65% and high by 2.12% compared with the control product. From saturated
fatty acids, the largest changes were noted with respect to the amount of stearic acid. If the number
of healthy animals was 13.73%, then the average infection rate was 14.93% and the high level was
15.32%, which indicates an increase in the amount of acid, respectively, by 1.2% and 1.6 % It
should also be noted and the decrease in the content of genesucanic acid. Among the
monounsaturated fatty acids, the amount of palmitoleic and heptadecenic acids decreases
according to the degree of invasion. It should be noted increase in the content of oleic acid. In
healthy animals in the sphka it contained 42,045%, with an average infection - 46,49% and a high
degree of invasion - 44,62%. From polyunsaturated fatty acids, the most pronounced changes in the
amount of linoleic acid. In healthy animals, its content was 12.34%, the average degree was 7.43%
and high - 9.86%, which is, respectively, 4.91% and 2.48% less. As for the ratio of unsaturated fatty
acids to saturated, it is the highest in healthy swine (1.44) and in patients with moderate degree of
defeat - 1.37, and high - 1.38. The ratio of polyunsaturated fatty acids to saturated ones also
decreased. If in healthy animals it was 0.33, then the average infection - 0.21 and high - 0.27.
Consequently, larval echinococcosis significantly affects the fatty acid composition of the
subcutaneous fat of pigs.
Conclusions.
With an increase in the degree of invasion of pig carcasses by laryngeal echinococcosis, the
content of saturated fatty acids increases, and polyunsaturated - decreases. In subcutaneous fat, the
ratio of polyunsaturated fatty acids to saturated decreases with an increase in the intensity of the
invasion, which reduces the nutritional value of fat.
Key words: pork, meat, fatty tissue, fatty acids, larval echinococcosis.
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RESEARCH OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF VAGINAL
CREAM IS WITH ESSENTIAL OIL OF THYME
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ ВАГІНАЛЬНОГО КРЕМУ З
ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ ЧЕБРЕЦЮ
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Zaporizhzhya, Mayakovsky avenue, 26, Ukraine
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Анотація: Розробка нових фітозасобів для сучасної гінекології і розширення
номенклатури препаратів рослинного походження є важливою проблемою фармації.
Використання в гінекологічній практиці препаратів рослинного походження дозволить
використовувати фітозасоби з високою мікробіологічною активністю та безпечними для
організму.
Ключові слова: вагінальний крем, вагінальний бактеріоз, ефірна олія чебрецю,
антимікробна активність.
Незважаючи на значні успіхи досягнення в діагностиці терапії та профілактиці
дизбактиріозів піхви, їх розповсюдженість залишається достатньо високою. На фоні
погіршення екологічного стану, частих стресів та не збалансованого харчювання,
безконтрольного застосування лікарських засобів (антибіотиків), спостерігається одна з
важливих проблем ріст -кількості імунодефіцитних станів. В гінекологічній практиці на фоні
дисбактеріозу часто виникають вагінальний бактеріоз, кандидоз та трихомоноз, при
лікуванні яких використовуються протигрибкові та антисептичні препарати синтетичного
походження [1, 10].
Висновки.
При мікробіологічних дослідженнях встановлено, що вагінальний крем з ефірною
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олією чебрецю за величиною зон затримки росту патогенних грибів Candida albicans і
грамнегативних бактерій Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus variant
anthracoides і Pseudomonas aeruginosa перевершує сучасний антимікробний препарат
вагінальну мазь «Бетадин».
Доцільно рекомендувати в гінекологічну практику вагінальний крем з ефірною олією
чебрецю – для комплексної терапії та профілактики вагінальних мікозів змішаної мікробної
етіології.
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7. Обгрунтування складу песаріїв «Фітовагін» для лікування запальних гінекологічних
захворювань / Ю. В. Левачкова, Т. Г. Ярних, В. М. Чушенко, А. В. Малоштан // Клінічна
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Abstract. Development of new phytomedicines for modern gynecology and widening the
nomenclature of plant medications are the important problems in pharmacy. Using the plant
medications in gynecologic practice will allow to use phytomedications with high microbiological
activity and safe for organism.
Key words: vaginal cream, vaginal backteriosis, essential oil of thyme, antimicrobial activity.
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CONTENT OF FLAVANIDES AND HYDROXYCIC ACIDS IN PLANTAGO MEDIA L.
PLANTAGO PLANT AND PLANTAGO ALTISSIMA L. UKRAINE FLORA
СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ И ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ В
РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ PLANTAGO MEDIA L. И PLANTAGO ALTISSIMA L.
ФЛОРЫ УКРАИНЫ
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Аннотация. В статье представлены методы качественного и количественного
определения флавоноидов и гидроксикоричных кислот в листьях подорожника среднего
(Plantago media L.). и подорожника высочайшего (Plantago altissima L.) флоры Украины.
Наибольшее количественное содержание исследуемых веществ определено в листьях
Plantago altissima L.: флавоноидов до 0,442 ± 0,037% и гидроксикоричных кислот до 2,041 ±
0,200%. Впервые идентифицированы: галловая, протокатеховая, 3-n-кумароилхинна,
феруловая, цинамоновая и n-кумаровая кислоты. Анализ полученных данных
свидетельствует о возможности использования данных методик для определения
содержания гидроксикоричных кислот и флавоноидов в лекарственном сырье видов рода
подорожник.
Ключевые слова: Plantago media L., Plantago altissima L., флавоноиды,
гидроксикоричные кислоты.
Вступление.
Растительное сырье видов рода подорожник Plantago (L.) семейства Plantaginaceae
известно как перспективный источник биологически активных веществ: флавоноидов,
гидроксикоричных кислот, полисахаридов, витамина К1, С, терпеноидов, аукубина и др. [2,
3, 4].
Исследование состава флавоноидов и гидроксикоричных кислот растительного сырья
Plantago media L. и Plantago altissima L. имеет существенное теоретическое и практическое
значение для определения биологического действия фитопрепаратов, изготовленных на
основе листьев растений.
Флавоноиды, содержащиеся в сырье видов рода Plantago L., проявляют выраженное
противовоспалительное,
гепатопротекторное,
антиоксидантное,
антитоксическое,
спазмолитическое, гипогликемическое, противомикробное, мочегонное, Р-витаминное и др.
действие [1, 2, 4].
Следует отметить, что виды рода Plantago L. содержат разнообразные по структуре
биологически активные флавоноидные агликоны и гликозиды производные лютеолина
(байкалеин, байкалин, лютеолин-7-О-гликозид), апигенина (витексин, апигенин-7-Огликозид), кверцетина (гиперозид, квецитин-3-О-гликозид), кемпферола (кемпферол-3-Огликозид) и др. [3].
Заключение и выводы.
Были рассмотрены два вида подорожника (высочайший и средний), повсеместно
произрастающие на территории Украины. Наибольшее количественное содержание
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флавоноидов и гидроксикоричных кислот в целом определено в листьях Plantago altissima L.
Результаты исследования свидетельствуют, что растительное сырье (листья) подорожника
среднего и подорожника высочайшего накапливают высокие концентрации фенольных
соединений и могут быть рекомендованы для получения фитопрепаратов.
Литература:
1. Немерешина О.Н. Изучение биологически активных веществ и антимикробной
активности листьев подорожника ланцетного Plantago lanceolata / О. Н. Немерешина, Н. Ф.
Гусев, Т. Л. Малкова // Башкирский химический журнал. – 2014. – № 4, Т. 21. – С. 133 – 142.
2. Фитохимический и микробиологический анализ настоев листьев различных видов
рода Plantago L. / С.А. Соснина, В.Ф. Левинова, Т.Ф. Одегова и [др.] // Современные
проблемы науки и образования. – 2013. – № 3. URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=9297 (дата обращения: 13.03.2018).
3. Comparative analysis of phenolic proﬁle, antioxidant, anti-inﬂammatory and cytotoxic
activity of two closely-related Plantain species: Plantago altissima L. and Plantago lanceolata L. /
Ivana N. Beara, Marija M. Lesjak, Dejan Z. Orčіć et al. // LWT - Food Science and Technology. 2012. - 47. - Р. 64 – 70.
4. Kazhal Haddadian A review of Plantago plant / Kazhal Haddadian, Katayoon Haddadian,
Mohsen Zahmatkash // Indian Journal of Traditional Knowledge. - 2014. - № 13 (4). - Р. 681-685.
Abstract.
Plant raw material of species Plantago (L.) family Plantaginaceae is known as a promising
source of biologically active substances: flavonoids, hydroxycinnamic acids, polysaccharides,
vitamin K1, C, terpenoids, aucubin, etc.
The aim of our research was study the composition of flavonoids and hydroxycinnamic acids
in the leaves of Plantago media L. and Plantago altissima L. of the flora of Ukraine.
Qualitative reactions and thin layer chromatography on Sorbfil AF-A plates were used to
identify the compounds. The content of individual compounds of flavonoids and hydroxycinnamic
acids was determined by HPLC.
The presence of chlorogenic and non-chlorogenic acids and luteolin was reliably detected in
the researched samples in result of comparison with standard samples. By the means of Rf, the
presence of acteoside and plantamoyoside was established. In HPLC analyzes, it was determined
that the leaves of Plantago media L. and Plantago altissima L. accumulated identical biologically
active flavonoids and hydroxycinnamic acids during flowering. In both species are presence 5
substances from the class of flavonoids (luteolin-7-O-β-D-glucopyranoside, luteolin, kaempferol,
apigenin, apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside) and up to 11 substances from the class of
hydroxycinnamic acids.
The results of our research show that plant raw materials (leaves) of Plantago media L. and
Plantago altissima L. accumulate high concentrations of flavonoids and hydroxycinnamic acids and
can be recommended to do of phytopreparations.
Key words: Plantago media L., Plantago altissima L., flavonoids, hydroxycinnamic acids.
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Анотація. У даному дослідженні вивчена можливість одержання тонкого
папероподібного біоцидного матеріалу, на основі композиції перезаряджених
нанодисперсного базальтового і целюлозного волокон та -адсорбента глинистого мінералу
палигорскіту Черкаського родовища. Проведені дослідження композиційних матеріалів на
біостійкість по відношенню до деяких видів грибів та мікроорганізмів.
Ключові слова: біоцидні матеріали, глинисті мінерали, нанобазальтове волокно,
целюлозне волокно.
Вступ
Протягом багатьох років залишається актуальною проблема зберігання паперових
носіїв інформації, продукції виробництв харчової, медичної фармацевтичної промисловості.
Традиційні паперові матеріали (документальні, пакувальні), створені на основі натуральних
рослинних волокон мають обмежений термін існування оскільки зазнають руйнування під
дією плісньових грибів різних типів та мікроорганізмів, що мають специфічний фермент
целюлазу [1].
Подовжити термін використання матеріалів можна завдяки надання їм фунгіцидних,
бактерицидних та інсектицидних
властивостей. Створення біостійких матеріалів є
можливим різноманітними способами , наприклад:- введенням речовин з біоцидними
властивостями у паперову масу із застосуванням клеїльних пресів чи ламінування; обробкою композиційних матеріалів фунгіцидами, які руйнують ферментативну систему
грибів; - використанням при створенні композитів хімічно модифікованих полісахаридних
волокон (ацетил- або метилцелюлозних тощо); - використанням у композиціях як целюлозні
волокна, так і волокна неорганічної природи, наприклад, базальтові.
Про те, що неорганічні волокна, а саме нанобазальтове може застосовуватися як
пакувальний матеріал для зберігання продукції хімічного, авіаційного, електротехнічного,
косметичного виробництв повідомлялось раніше [1,2]. Ці волокна одержують витягуванням
за високої температури не механічно за допомогою обертаючого барабану, а струменем
повітря, силами тертя між потоком повітря та волокон, що рухаються з різними
швидкостями. Одночасно з витягуванням волокон відбувається їх розділення. Формується
матеріал, міцність якого на розрив складає 80% від вихідного. При цьому інші природні
волокна одержані за цією ж технологією зберігають тільки до 50% первинної міцності.
Використання неорганічних базальтових волокон серед інших мають значні переваги ,
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що
полягають у
поєднанні збереження корисних експлуатаційних характеристик
композиційними матеріалами (термостійкість, низька теплопровідність, хімічна стійкість) та
водночас набутті нових якостей , а саме, резистентність дії мікроорганізмів та плісньових
грибів. Також композиційні матеріали створені з використанням базальтових структур не
потребують значних витрат.
Одержання картоноподібних матеріалів на основі базальтових волокон типу плит,
луску, волока тощо не викликає складностей. Такі матеріали не містять у композиційному
складі зв'язуючих речовин. Вони мають рівномірно переплетені волокна та чисто механічне
зчеплення між ними, і тому характеризуються дуже низькою міцністю, відсутністю
папероутворюючих властивостей (не фібрілюється, не має гідрогенних зв'язків тощо). Тому
для одержання міцного, гнучкого папероподібного тонкого матеріалу необхідне
застосування зв'язуючого. Тому в залежності від напрямку застосування та вимог до готової
продукції можуть бути використані
зв'язуючі речовини різного роду. Найбільш
розповсюджене та зручне зв'язуюче – це целюлоза.
Попередні дослідження довели, що для одержання міцного тонкого гнучкого і навіть
термостійкого матеріалу, що пригнічує ріст та розвиток мікроорганізмів, можна
застосовувати глинисті мінерали [2,5].
Висновки
1. Практично всі випробувані матеріали у якійсь мірі уражуються та руйнуються
грибами.
2. Матеріали, що містять у композиційному складі більшу кількість целюлозних
волокон уражуються грибами у більшій мірі та швидше: матеріали, що мають в
композиційному складі 20% целюлозних волокон більш стійкі: пліснява з'являється на 13-15
день та до кінця випробування (180 діб) пліснява укриває матеріал на 10-15%.
3. Біостійкість матеріалів збільшується із збільшенням вмісту базальтового волокна у
композиційному складі.
4. Дослідження поведінки зразків показало, що попередня перезарядка поверхні
базальтового волокна забезпечує не тільки одержання більш міцного з кращими службовими
характеристиками матеріалу, але й більш стійкого до ураження грибами (процеси появи
плісняви уповільнюються).
5. Дані дослідження дають можливість запропонувати матеріал та композиційний
склад, що досить ефективно пригнічує ріст грибів та мікроорганізмів, а також затримує
процес появи плісняви, зменшує стійкість агломератних спор, підвищує резистивність.
Найбільш ефективні антибактеріальні властивості виявлено у біоцидному матеріалі, що
складається з перезарядженого базальтового та 20% целюлозного волокна, 15% глинистого
мінералу палигорскіту, обробленого сумішшю солей (10% NaCl + 1% CaCl2).
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Abstract. In this article, we have studied the possibility of obtaining thin paper-like microbialresistant material, composed of recharged nanodispersible basalt and cellulose fibers with clay
mineral palygorskit of the Cherkasy deposit like adsorbent. We developed a new composition,
which has the necessary physical-mechanical and biocidal properties.
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ЦИТ: be3-118-010
УДК 581.0
DETERMINATION OF UNIFORMITY OF GROWTH QUALITIES OF SEEDS OF
ONIONS ON BIOMETRIC INDICATORS OF SPROUTS
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРАВНЕННОСТИ РОСТОВЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН ЛУКА ПО
БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОРОСТКОВ
Sydorovych M. M./ Сидорович М.М.
d.p.s., prof. / д.пед.н.
Кundelchuk O.P./ Кундельчук О.П.
c.b.s., doc. / к.б.н., доц.
Kherson State University, Kherson, University,27, 73000
Херсонский государственный университет, Херсон, ул. Университетская, 27,7300
Аннотация. В работе рассматривается экспериментально разработанный способ
определения ростовых качеств семян лука при помощи метода фитотестирования. В нем
по значениям коэффициентов нормальности распределения асимметрии As и эксцесса Ех
проростков семян делают вывод о ростовых качествах последних.
Ключевые слова: фитотестирование, качество семян лука, однородность семян по
ростовым показателям, коэффициенты асимметрии и эксцесса
Стандартная методика определения посевных качеств семян различных культур была
утверждена Международной ассоциацией по семенному контролю еще в 1966 г. В нее входят
инструкции по отбору образцов и анализу целого спектра параметров семян [6]. Кроме того,
каждое государство имеет свои утверждённые стандарты оценки качества семян [3].
Выравненность семян – это один из важнейших показателей их качества и подразумевает
степень однородности семян по размерам или другим признакам [2]. Снижение степени
однородности семян приводит к возникновению их разнокачественности, которая
непосредственно и снижает урожайность [9]. Так, например, для сахарной свеклы
повышение урожайности на 5% непосредственно связано с повышением однородности ее
семян всего на 10% [4]. Поэтому определение уровня выравненности семян рассматривают
как актуальную проблему современного сельского хозяйства. Наиболее известным способом
оценки посевных качеств семян сельхозкультур является их проращивание в лабораторных
условиях в чашках Петри с последующим определением значений энергии прорастания и
лабораторной всхожести. По этим параметрам и оценивают качество семян [1]. Однако,
модификация стандартной методики оценки качества семян в применении к конкретному
виду растений продолжает оставаться предметом исследования отдельных научных работ [7;
12; 14-16]. Особенно актуальным сказанное является для семян лука, что было подтверждено
в исследованиях по изучению влияния пороговых доз действия антропогенных факторов на
проростки Allium test [10;11]. Этот фитотест является общепризнанной в мире методикой
оценки качества окружающей среды. Проблемный момент таких исследований значительная неоднородность семян лука по ростовым характеристикам, который может
существенно влиять на их результативность. Сложность работы с семенами лука, как
модельным объектом, подтверждает и тот факт, что правила стандартизации семенного
материала разработаны даже для отдельных его сортов [8]. Одним из ведущих причин такого
явления, по-видимому, является нарастание в процессе хранения семенного материала его
генетической нестабильности [13]. В целом анализ литературных данных показал, что на
сегодняшний день отсутствует технически простая методика, которая бы позволила оценить
качество семян лука, в частности определение однородности его семян по ростовым
показателям. Поэтому целью публикации и явилось разработка простого и эффективного
способа определения указанного параметра качества семян.
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Abstract. The uniformity of seeds is one of the most important indicators of their quality. It
means degree of uniformity of seeds by the sizes or other signs. At storage at onions seeds the
genetic instability very quickly increases. It is the cause of heterogeneity of seeds on growth
properties. Such phenomenon significantly influences results of researches on assessment of
influence of the external environment by Allium test method. Research objective was development of
an easy way of determination of uniformity of seeds on growth properties. Seeds of onions were
couched in cups Petri. Distributions have constructed on length of sprouts. Values of coefficients of
normality of distribution of asymmetry As and excess Eх have defined further. They were compared
to tabular values. The conclusion has been drawn on normality of distributions of the stratified and
not stratified seeds. The stratified seeds had the high level of normality. The conclusion has been
drawn on high degree of uniformity of their growth properties.
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УДК 576.08
STRUCTURAL ASYMMETRY OF HEARING AREA OF THE FOREBRAIN
DOMESTIC CHICKEN (GALLUS GALLUS DOM.)
СТРУКТУРНАЯ АСИММЕТРИЯ СЛУХОВОЙ ЗОНЫ ПЕРЕДНЕГО МОЗГА
КУРИЦЫ ДОМАШНЕЙ (GALLUS GALLUS DOM.)
Repina N.V. / Репина Н. В.
с.b.s. / к.б.н
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза,
Чебоксары, ул. К. Иванова, 96, 428000
Repin D.V. / Репин Д. В.
с.b.s. / к.б.н
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,
г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 38, 428000
Аннотация. Работа посвящена изучению цитологических особенностей строения
поля Nidopallium левого и правого полушарий переднего мозга курицы домашней.
Рассмотрены следующие параметры: плотность распределения нейронов, глиальных
клеток и нейроглиальных комплексов; площадь нейронов и нейроглиальных комплексов;
разнообразие классов нейронов. Выявлены половые различия в структуре данного поля.
Изучены особенности организации левого и правого полушарий.
Ключевые слова: курица домашняя, слух, передний мозг, полушарие, нейрон,
нейроглиальный комплекс, глиальная клетка, межполушарная асимметрия
Вступление.
В конечном мозге птиц зоной наиболее прямого представительства слухового
анализатора является поле Nidopallium, а также оно играет существенную роль в
формировании пения [3, 4]. H. U. Voss, K. Tabelow, J. Polzehl и соавт. выявили
правополушарную доминантность рассматриваемых функций у птиц [5].
В то же время, если по функционированию и анатомии слуховой системы птиц имеется
значительное число экспериментальных данных, то сведений по цитоархитектонической
организации слухового центра крайне мало.
Заключение и выводы.
При исследовании цитоархитектоники конечного мозга самцов и самок курицы
домашней выявлена правополушарная доминантность по общей плотности распределения
нейронов, глии и нейроглиальных комплексов, площади нейронов и нейроглиальных
комплексов. В то же время наиболее выраженная межполушарная асимметрия по
рассматриваемым показателям отмечена у самцов по сравнению с самками. Эти данные
согласуются с полученными ранее результатами исследования мозга сизого голубя и серой
вороны [1, 2]
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5. Voss H. U., Tabelow К., Polzehl J. et al. Functional MRI of the zebra finch brain during
song stimulation suggests a lateralized response topography // Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. – 2007.
–Vol. 104. – № 25. – Р. 10667-10672.
Abstract. The work is devoted to the study of cytological features of the structure of the
Nidopallium field of the left and right hemispheres of the forebrain of the domestic chicken. The
following parameters are considered: the distribution density of neurons, glial cells and neuroglial
complexes; area of neurons and neuroglial complexes; a variety of classes of neurons. Sexual
differences in the structure of this field are revealed. The features of the organization of the left and
right hemispheres are studied.
Key words: chicken domestic, hearing, forebrain, hemisphere, neuron, neuroglia complex,
glial cell, interhemispheric asymmetry.
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образования

ЦИТ: be3-118-008
DISCUSSION AS ONE OF RECEPTION DEVELOPMENTS OF COMMUNICATIVE-SPEECH SKILLS
ДИСКУССИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ
Belova N.M. /Белова Н.М., Belova T.B. / Белова Т.Б., Mikhin M.N. / Михин М.Н.

64

ЦИТ: be3-118-032
THE CHILDREN OF ELEMENTARY SCHOOL AGE DEVELOPMENT OF LOGIC-MATHEMATICAL
INTELLIGENCE BY MEANS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES.
РОЗВИТОК ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Grigorieva M. I. / Григор`єва М. І.

65

PHILOSOPHY AND PHILOLOGY / ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ
Social Philosophy

Социальная философия

ЦИТ: be3-118-058
CONSOLIDATIVE POTENTIAL OF TOLERANCE AND THE STATE LANGUAGE
КОНСОЛІДАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ДЕРЖАВНОЇ МОВИ
Voropayeva T.S. / Воропаєва Т.С.

69

Linguistics and foreign languages in the modern world

Языковедение и иностранные языки в современном мире

ЦИТ: be3-118-033
THEMATIC CLASSIFICATION OF UKRAINIAN CERAMIC TERMINOLOGY
ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЕРАМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Zolota O.V. / Золота О.В.

71

ЦИТ: be3-118-035
ERGONYM-OIKONYMIC AND OIKONYM-ERGONYMIC DIRECTIONS OF
ONYMIC METONYMY (within Sloboganshchina)
ЕРГОНІМНО-ОЙКОНІМНИЙ ТА ОЙКОНІМНО-ЕРГОНІМНИЙ НАПРЯМКИ ОНІМІЧНОЇ МЕТОНІМІЇ (в
межах Слобожанщини)
Tkachenko Ye.M. / Ткаченко Є.М.

73
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ЦИТ: be3-118-046
NEW ASPECTS OF THE WORD-FORMATION DYNAMICS RESEARCH
НОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ПРОСТОРУ СЛОВОТВОРУ
Shchyhlo L.V. / Щигло Л.В.

75

Philosophical Anthropology

Философская антропология

ЦИТ: be3-118-053
77
ARCHAEOLOGICAL ARTEFACT IN THE FIELD OF PHILOSOPHICAL REFLECTION: TO THE QUESTION
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ АРТЕФАКТ В ПОЛЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ:
К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
Savelieva A.K. / Савельева А.К.
ECONOMY / ЭКОНОМИКА

Business Economics and Production Management

Экономика предприятия и управление производством
ЦИТ: be3-118-013
BUSINESS-PROCESSES OF OIL-PROCESSING INDUSTRY
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Sattarov D.A. / Саттаров Д.А., Idrisowa Z.N. / Идрисова З.Н.

80

Finance, money circulation and credit

Финансы, денежный оборот и кредит

ЦИТ: be3-118-037
ESTIMATION OF FACTORS ON INCREASE OF DEPOSIT RESOURCES
ОЦІНКА ФАКТОРІВ НА ПРИРІСТ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ
Kavchenko V.P./ Кавченко В.П., Lihenko A.O./ Ліхенко А.О.

83

Economics of nature management and environmental protection

Экономика природопользования и охраны окружающей среды

ЦИТ: be3-118-019
85
DYNAMIC PROCESSES IN THE ECONOMIC AND ECOLOGICAL SYSTEMS OF WATER BASINS OF
UKRAINE: METHODOLOGY AND PRACTICE OF THE USE OF ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS
OF ANALYSIS
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ
УКРАИНЫ: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА
Serbov M.G./Сербов Н.Г.
ЦИТ: be3-118-031
FORMATION OF CONSUMER SALES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE CONSUMPTION
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРИВЫЧЕК В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Les A. V. / Лесь А. В., Les Т. V. / Лесь Т. В., Rashchenko A. V. / Ращенко А. В.

89

Demography, Labor Economics and Social Policy

Демография, экономика труда и социальная политики

ЦИТ: be3-118-042
91
EVALUATION OF THE CUMULATIVE LEVEL OF COMPULSORY STATE PENSION INSURANCE
AGAINST GENDER ASPECTS
ОЦІНЮВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РІВНЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ
Didenko Y.Y. / Діденко Ю.Ю.

Accounting and Audit

Бухгалтерский учет и аудит
ЦИТ: be3-118-004
93
SPECIFICS OF PREPARATION OF ACCOUNTING POLICIES IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL
STANDARDS OF ACCOUNTING AND REPORTING
СПЕЦИФИКА СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
Tkharkakhova I.G. / Тхаркахова И.Г., Pletneva E.A. / Плетнева Е.А.
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ЦИТ: be3-118-005
CASH AND NON-CASH PAYMENTS, THEIR ECONOMIC ESSENCE AND IMPORTANCE OF
ACCOUNTING SYSTEM IN MODERN ORGANIZATIONS
НАЛИЧНЫЕ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ В
УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Tkharkakhova I.G. / Тхаркахова И.Г., Belih S.A. / Белых С.А.

94

MANAGEMENT AND MARKETING / МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Production management and enterprise development

Управление производством и развитие предприятия

ЦИТ: be3-118-057
FORMATING MAIN CONTROLLED INDICSTORS OF EFFECTIVE FIRMS MANAGEMENT
ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПІДКОНТРОЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Dogadaylo Ya.V. / Догадайло Я.В., Doobrovin V.V. / Дубровін В.В.

97

Personnel Management

Управление персоналом

ЦИТ: be3-118-039
PRINCIPLES AND POLICIES IN THE FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT
ПРИНЦИПЫ И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Dzholdasbaeva Gulnar / Джолдасбаева Гульнар, Ospanova Almagul / Оспанова Алмагуль

98

Quality control

Управление качеством

ЦИТ: be3-118-052
IMPROVEMENT OF THE QUALITY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM ON THE EXAMPLE OF THE
COMPANY FROM THE ELECTRONIC CIGARETTES INDUSTRY
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ФИРМЫ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДАЖЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ
Blicharz P.

99

Policy and practice of marketing in the enterprise

Политика и практика маркетинга на предприятии

ЦИТ: be3-118-048
ADVERTISING AND HUMAN FACTOR IN THE CONDITIONS OF
MARKETING ACTIVITY OF AN ENTERPRISE
РЕКЛАМА ТА ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В УМОВАХ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Moroz L.I. / Мороз Л.І.

101

MEDICINE, VETERINARY AND PHARMACEUTICALS /
МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА
Clinical Medicine

Клиническая медицина

ЦИТ: be3-118-001
SOME ASPECTS OF EPIDEMIOLOGICAL OF HIV-INFECTION IN BUKOVINA
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В БУКОВИНА
Myronyk O.V./ Мироник О.В., Davydenko O.N./ Давиденко О.М.

105

ЦИТ: be3-118-024
106
ETIOLOGICAL STRUCTURE AND PECULIARITIES OF CLINICAL CURRENCY OF COMMUNITYACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN OF DNIPROPETROVSK REGION
ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА І ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НЕГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ У
ДІТЕЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Badogina L.P./Бадогіна Л.П., Samsonenko S.V. / Самсоненко С.В
Veterinary Medicine and Zooengineering

Ветеринарная медицина и зооинженерия

ЦИТ: be3-118-027
110
FATTY-ACID STRUCTURE OF FAT OF LARVACEOUS EHINOCOCOS OF PIGS
ЩОДО ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ЗА ЛАРВАЛЬНОГО ЕХІНОКОКОЗУ СВИНЕЙ
Iakubchak O.N./ Якубчак О.М., Taran T. V./ Таран Т.В., Zbarska A.A. /А.А. Збарська
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Technology of medicines, organization of pharmaceutical business and
forensic pharmacy; medical and pharmaceutical law

Технология лекарств, организация фармацевтического дела и
судебная фармация; мед. и фарм. право

ЦИТ: be3-118-055
113
RESEARCH OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF VAGINAL CREAM IS WITH ESSENTIAL OIL OF THYME
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ ВАГІНАЛЬНОГО КРЕМУ З ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ ЧЕБРЕЦЮ
Fukleva L.A. / Фуклева Л.А., Puchkan L.A. / Пучкан Л.О.

Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

ЦИТ: be3-118-047
115
CONTENT OF FLAVANIDES AND HYDROXYCIC ACIDS IN PLANTAGO MEDIA L. PLANTAGO PLANT
AND PLANTAGO ALTISSIMA L. UKRAINE FLORA
СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ И ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ
PLANTAGO MEDIA L. И PLANTAGO ALTISSIMA L. ФЛОРЫ УКРАИНЫ
Khortetskaya T.V. / Хортецкая Т.В., Smoylovskaja G. P./ Смойловская Г.П.
CHEMISTRY / ХИМИЯ

Chemistry of Compounds

Химия соединений

ЦИТ: be3-118-014
118
USE OF CLAY MINERAL PALYGORSKITE IN COMPOSITE MATERIALS BASED ON NANOBASALT FIBRE
ВИКОРИСТАННЯ ГЛИНИСТОГО МІНЕРАЛУ ПАЛИГОРСКІТУ У КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ НА
ОСНОВІ НАНОБАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА
Шевченко В.М. / Shevchenko V.M., Підгорний А.В. / Pidgornyy A.V., Гуц Н.А. / Guts N.A.
BIOLOGY / БИОЛОГИЯ

Physiology of plants, animals and humans

Физиология растений, животных и человека

ЦИТ: be3-118-010
121
DETERMINATION OF UNIFORMITY OF GROWTH QUALITIES OF SEEDS OF ONIONS ON BIOMETRIC
INDICATORS OF SPROUTS
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРАВНЕННОСТИ РОСТОВЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН ЛУКА ПО БИОМЕТРИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОРОСТКОВ
Sydorovych M. M./ Сидорович М.М., Кundelchuk O.P./ Кундельчук О.П.
ЦИТ: be3-118-022
STRUCTURAL ASYMMETRY OF HEARING AREA OF THE FOREBRAIN
DOMESTIC CHICKEN (GALLUS GALLUS DOM.)
СТРУКТУРНАЯ АСИММЕТРИЯ СЛУХОВОЙ ЗОНЫ ПЕРЕДНЕГО МОЗГА
КУРИЦЫ ДОМАШНЕЙ (GALLUS GALLUS DOM.)
Repina N.V. / Репина Н. В., Repin D.V. / Репин Д. В.
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