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Abstract. The article overlooks methodology for evaluating the effectiveness of the intellectual 

information-analytical system of labor protection management at the enterprises of the 
pharmaceutical industry. The introduction of this technique at the enterprises of the pharmaceutical 
industry in the traditional procedures of internal audit will achieve a new quality of functioning of 
automated information-analytical systems of labor protection management and significantly 
increase the efficiency of information processing in decision-making processes due to the efficiency 
and accuracy of choosing the optimal set of measures for ensuring safety. 

Key words: safety, labor, labor protection, information-analytical system, pharmaceutical 
enterprise. 
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Анотація. У статті розглянута методика оцінки ефективності функціонування 
інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці на 
підприємствах фармацевтичної промисловості. Впровадження даної методики на 
підприємствах фармацевтичної промисловості в традиційних процедурах внутрішнього 
аудиту дозволить досягти нової якості функціонування автоматизованих інформаційно-
аналітичних систем управління охороною праці та істотно підвищить оперативність 
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обробки інформації в процесах прийняття рішень за рахунок оперативності та 
правильності вибору оптимальної сукупності заходів забезпечення безпеки праці. 

Розвиток фармацевтичної галузі України має стратегічно важливе значення, оскільки 
вона є одним з елементів забезпечення національної безпеки та виробником продукції високої 
соціальної значущості. Фармацевтична промисловість України є однією з найбільш 
швидкозростаючих та високоприбуткових галузей. Якість фармацевтичного товару, як 
специфічного продукту, була і буде в полі зору виробника, посередника, споживача, 
держави. Кожна країна, яка випускає і постачає фармацевтичну продукцію, має свої 
досить жорсткі вимоги щодо організації і управління виробництвом та контролем якості 
ліків. 

За результатами аналізу виробничого травматизму на підприємствах 
фармацевтичної промисловості України, було виявлено, що більшість нещасних випадків 
відбуваються в результаті неправильних дій і помилок через невірний вибір сукупності 
заходів для підвищення рівня безпеки праці з боку керівника структурного підрозділу. 
Основною причиною неправильних дій є формальне відношення працівників до правил 
безпеки, або-ж недосконале знання нормативно-технічної документації керівниками 
структурних підрозділів фармацевтичних підприємств, обсяг яких значний; або їх 
ігнорування, а також невміння успішно застосовувати потрібні знання в конкретній, 
особливо нештатній, ситуації. 

На сучасних підприємствах фармацевтичної промисловості, широко 
використовуються інформаційно-аналітичні системи. За допомогою таких систем 
начальник відділу (служби) охорони праці спілкується з керівниками структурних підрозділів 
підприємств фармацевтичної промисловості. Крім того, дані системи можуть бути 
використані для пошуку рішення щодо вибору сукупності заходів для підвищення рівня 
безпеки праці підприємств фармацевтичної промисловості. 

Суть оцінки ефективності інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи 
управління (ІІА СУОП) полягає в порівнянні якості рішень, прийнятих керівником без 
ІІА СУОП або з її використанням. 

Експериментальні дослідження показують, що часові витрати можуть досягати 
половини й більше загального наявного часу на прийняття рішення, що неприпустимо в 
умовах гострого дефіциту часу на усунення нештатної ситуації на фармацевтичному 
підприємстві. Це дозволяє зробити висновок про необхідність автоматизації процесу 
інформаційної підготовки прийняття рішень, переходу до принципово нової схеми взаємодії 
керівником та ІК СУОП при виникненні нештатної ситуації, що базується на діалозі між 
ними з використанням засобів штучного інтелекту на основі системи підтримки 
прийняття рішень. 

Формування варіантів рішень здійснюється в такий спосіб. На основі даних про 
поточний стан керованого процесу стану охорони праці на підприємстві фармацевтичної 
промисловості, що надходять із системи, автоматично за допомогою інтелектуальних 
компонентів (або автоматизовано за участю інтелектуальних компонентів та керівника) 
виробляється варіант сукупності заходів забезпечення безпеки праці. Потім на основі 
використання досвіду, накопиченого при експлуатації системи, виробляються гіпотези про 
можливі причини настання ризику позаштатної ситуації. Відповідно до проблемної 
ситуації автоматично формується віртуальна модель, що містить детальні відомості 
щодо даної ситуації й рекомендації начальника служби (відділу) охорони праці для 
планування рішення щодо сукупності заходів забезпечення безпеки праці. 

Розглянута схема взаємодії дозволяє представити ІІА СУОП і керівника як двох 
партнерів, що одночасно беруть участь у виробленні рішення. Це дає можливість 
використовувати переваги кожного з партнерів і забезпечує високу якість прийнятих 
рішень. Оцінка ефективності ІІА СУОП проведена на основі імовірнісного графа алгоритму.  

Використання ІІА СУОП на підприємствах фармацевтичної промисловості в 
традиційних процедурах внутрішнього аудиту дозволить вдосконалити систему управління 
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охороною праці на підприємстві.  
Ключові слова: безпека, праця, охорона праці, інформаційно-аналітична система, 

фармацевтичне підприємство. 
Статья отправлена: 30.01.2019 г. 
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Аннотация. Представлено результаты исследований формирования сухого вещества 

и качества клубней картофеля ранней группы спелости разных сортов. В результате 
проведенных исследований уставлено, что они имеют достаточно разные свойства. 
Комплексная оценка исследуемых сортов позволила выделить максимально оптимальные 
для хранения и переработки, наиболее ценны сорта: Бородянская розовая и Зов. Полученные 
данные целесообразно использовать при планировании выращивания конкурентоспособных 
сортов клубней картофеля и рекомендовать производству для получения 
высококачественной продукции. В дальнейших исследованиях целесообразно расширить 
список сортов, перечень исследуемых показателей и исследовать пригодность клубней к 
переработке. 

Ключевые слова: картофель, клубни, сорт, сухое вещество, качество. 
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Abstract. The results of studies of the formation of dry matter and the quality of potato tubers 
of the early ripeness group different sorts are presented. As a result of the research carried out, it is 
stated that they have quite different properties. Complex assessment of varieties allowed us to 
identify the most optimal for storage and processing, the most valuable varieties: Dorodianskaia 
pink and Zov. The obtained data should be used when planning the cultivation of competitive 
varieties of potato tubers and recommend production to obtain high-quality products. In further 
studies it is advisable to expand the list of varieties, the list of studied parameters and explore the 
suitability of tubers for processing. 
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National University of Food Technologies, Kyiv, Volodymyrs’ka 68, 01033 
 

Анотація. В роботі розглядаються ризики хімічного, фізичного, біологічного 
походження та точки критичного контролю при виробництві сиру кисломолочного. 
Встановлення критичних контрольних точок на всіх етапах технологічного процесу 
дозволить запобігти виникненню, усунути суттєвий небезпечний чинник або знизити до 
прийнятного рівня його небезпечність, що є важливим для виготовлення сиру 
кисломолочного високої якості.  

Ключові слова: кисломолочний сир, показники безпеки, органолептичні показники, 
мікробіологічні показники, якість, контроль. 
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Abstract. The work considers the risks of chemical, physical, biological origin and critical 
control point in the production of sour milk cheese. Establishing critical control points at all stages 
of the technological process will prevent the occurrence, eliminate a significant dangerous factor 
or reduce to an acceptable level its danger, which is important for the manufacture of cheese dairy 
products of high quality. 

Key words: sour milk cheese, safety indicators, organoleptic parameters, microbiological 
indicators, quality, control. 
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Анотація. Розглядається концепція та принципи теоретичних та практичних основ 
побудови АРМ. Введено нове визначення АРМ, як ідеології побудови комп’ютерних 
інтелектуальних систем (КІС), яка вигідно відрізняється від діючих властивостями 
інтелектуальності, інноваційності та  креативності. Розроблена система класифікації 
АРМ, враховуючи задачі різних категорій smart- фахівців та їх функціональних задач. 
Розроблений клас математичних моделей,  формального базису представлення  АРМ-Т та 
методу  проектування різних типів АРМ.  

Ключеві слова. Знання, інтелектуальна експертна система, акмеологія, особистість, 
технологія 

Abstract. Research conception and principles theoretical and practical base construction 
AWP. Description new subject AWP – technology building computer intel systems with quality 
intellectual, innovation, creative. Projecting system classification AWP on the base smart- 
specialist and function tasks. Project class mathematics models and method create different type 
AWP.    

Key word. Knowledge, intel expert system, acmeology, person, technology. 
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Одесский национальный морской университет, Одесса, ул.Мечникова 34, 65029 

 
Аннотация. В работе рассматривается вопросы касающиеся пресечения пиратства и 

вооруженного разбоя против судов в западной части Индийского океана и Аденском заливе, 
региональное соглашение и поправки к нему, сотрудничество, в соответствии с 
международным правом, в целях пересмотра национального законодательства об уголовной 
ответственности за пиратство и вооруженный разбой против судов, меры, 
разрабатываемые международными организациями по борьбе с пиратством и морским 
разбоем на глобальном уровне. 

Ключевые слова: морское пиратство, Аденский залив, Сомалийские пираты, Кодекс 
поведения Джибути, Совет Безопасности ООН, Джиддахская поправка, расследование 
преступлений на море, координационный центр. 
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Abstract. The work deals with the suppression of piracy and armed robbery against ships in 
the Western Indian ocean and the Gulf of Aden, the regional agreement and its amendments, 
cooperation, in accordance with international law, to revise its national legislation on criminal 
liability for piracy and armed robbery against ships, measures developed by international 
organizations to combat piracy and robbery at the global level. 

Key words: maritime piracy, Gulf of Aden, Somali pirates, Djibouti Code of Conduct, UN 
Security Council, Jeddah Amendment, Maritime crime investigation, coordination Center. 
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PARTICIPATION OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN 
RESOLUTION OF ARMED CONFLICTS: UKRAINE AND OSCE. 
УЧАСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИРІШЕННІ ЗБРОЙНИХ 
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student / студент 
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Аннотація. В роботі розглядаються питання актуальності та успішності вирішення 

збройних конфліктів шляхом участі міжнародних організацій, на прикладі України та 
ОБСЄ. Існують твердження, що врегулювання кризової ситуації на Україні можливо тільки 
шляхом посередництва міжнародних організацій, але ця стаття наведе інші погляди на дане 
твердження. І в результаті дослідження можна буде дійни висновку, що на прикладі ОБСЄ 
та України міжнародна організація не здатна істотно вплинути на мирне остаточне 
розв’язання конфлікту на Сході України 

Ключові  слова: ОБСЄ, конфлікт, міжнародні організації, територіальна цілісність, 
збройний конфлікт, співробітництво; 
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Abstract. The paper deals with the relevance and success of solving problem conflicts with 
the participation of international organizations involved. There is an assertion that the resolution of 
the crisis situation on the territory of Ukraine is possible only through international organizations, 
but also for other economic entities. The international organization can not significantly influence 
the peaceful impact of the conflict on the countries of the world. 
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Аннотация. В работе рассматривается актуальность разработки сухих 
строительных смесей для устройства тело-звукоизоляционных слоев полов гражданских 
зданий. Сухие смеси разрабатывались на основании портландцемента и минеральных 
добавок, а также отходов производства таких, как зола-унос теплоэлектростанций, 
отходы обработки и дробления известняковых пород. Разработка составов облегченных, но 
прочных сухих строительных смесей, стал возможен при использовании механически-
активированных минеральных наполнителей разного гранулометрического состава в 
комплексе с пенообразователями и поверхностно-активными веществами, 
редиспергируемыми полимерными порошками, эфирами целлюлозы, пластификаторами, 
полимерной фиброй. Получаемые растворные смеси имеют подвижность 8-16 см, а 
растворы – пористую структуру с равномерно распределенными сферическими закрытыми 
порами и пониженную среднюю плотность в границах 770-1200 кг/м3  при прочности на 
сжатие 7,0-14 МПа. Это понижает вес бетонного междуэтажного перекрытия, улучшает 
звуко- и теплопроницаемость помещений, позволяет укладывать конструкцию слоя по 
технологии наливного пола, а технология использования готовых смесей на строительной 
площадке совместно с производством сухих смесей из местного сырья и отходов 
производства имеет экономический эффект.    

Ключевые слова: сухие строительные смеси, цемент, тепло-звукоизоляция, полы, 
гражданские здания, свойства строительных смесей и  растворов, пористая структура, 
легкий раствор, добавка.  
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Abstract. The paper discusses the relevance of the development of dry building mixtures for 

the device body-sound insulation layers of the floors of civilian buildings. Dry mixes were 
developed on the basis of Portland cement and mineral additives, as well as waste products such as 
fly ash from thermal power plants, waste processing and crushing of limestone rocks. The 
development of lightweight, but durable dry building mixes was made possible with the use of 
mechanically activated mineral fillers of different particle size in combination with blowing agents 
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and surfactants, redispersible polymer powders, cellulose ethers, plasticizers, polymeric fiber. The 
resulting mortar mixes have a mobility of 8-16 cm, and the solutions have a porous structure with 
uniformly distributed spherical closed pores and a lower average density within 770-1200 kg/m3 
with a compressive strength of 7.0-14 MPa. This reduces the weight of the concrete interfloor 
overlap, improves the sound and heat permeability of the premises, allows laying the layer 
structure according to the self-leveling floor technology, and the technology of using ready-made 
mixtures on the construction site together with the production of dry mixes from local raw materials 
and waste products has an economic effect. 

Key words: dry construction mixtures, cement, heat and sound insulation, floors, civil 
buildings, properties of construction mixtures and solutions, porous structure, light solution, 
additive. 
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Анотація. Розглянуто декілька видів ендофітних грибів (Cladosporium cladosporioides 
MD2, Phoma betae, Ascochyta medicaginicola (Phoma medicaginis)) та визначено найбільш 
активного продуцента, який на дешевшому поживному середовищі накопичує більшу 
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метастатичний рак молочної залози та рак легень. 
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Abstract. Endophytic fungi or endophytes are widely present throughout the world in healthy 
plant tissues. The main features of dicotyledonous fungi and their influence on plants are 
characterized in this work. Possible biologically active substances that can be obtained from these 
fungi. Several types of endophytic fungi (Cladosporium cladosporioides MD2, Phoma betae, 
Ascochyta medicaginicola (Phoma medicaginis)) have been considered and are considered to be 
the most active product, which is a more effective medium for less time accumulation of more 
substances that have an effect on the treatment of various types of cancer, including refractory 
ovarian cancer, metastatic breast cancer and lung cancer. The paper considers the relevance and 
assistance of the study of this topic for Ukraine. 

Key words: taxol, paclitaxel, producer, synthesis, endophytic fungi Ascochyta medicaginicola 
(Phoma medicaginis) 
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Анотація. Дана робота присвячена стандартизації рослинної сировини Inula 

britannica L. та Inula helenium L. з використанням мікроскопічного аналізу. Встановлені 
спільні та відмінні морфолого – анатомічні діагностичні ознаки будови рослинної сировини 
досліджуваних видів роду Inula L. 

Ключові слова: оман британський, оман високий,мікроскопічний аналіз, трава. 
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Abstract. This work was attributed to the standardization and the microscopic analysis of 
plant raw materials of the Inula britannica L. and Inula helenium L. The common and distinctive 
morphological and anatomical diagnostic signs of the structure of plant material of the studied 
species of the genus Inula L. are established. 

The purpose of this work is the standardization of plant raw materials Inula britannica L. and 
Inula helenium L. using microscopic analysis. Above all, they wriggled respect for the character, 
localization, structure of the leaf plates, their collection and pubescence, shape, rose, and barter. 
For the microscopic study, the tops of flowering shoots up to 15 cm long were used, they were 
recorded in the period of the beginning of the day on the territory of Ukraine. 

Key words: Inula britannica L., Inula helenium L., herb, microscopic analysis. 
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Анотація. У роботі розглядається накопичення мінеральних речовин у ліофільному 
екстракті з листя подорожнику середнього. Мінеральні речовини відіграють величезну 
фізіологічну роль в організмі людини, тому дуже важливо визначення додаткових джерел 
макро- та мікроелементів для нормального розвитку та функціонування організму. 
Методом атомно-абсорбційної спектроскопії визначено якісний склад та кількісний вміст 
макро- та мікроелементів у ліофільному екстракті з листя Plantago media L. Встановлено 
наявність 19 макро- і мікроелементів, серед яких переважав вміст кальцію, кремнію, магнію 
та калію. Великий вміст даних елементів у ліофільному екстракті свідчить про 
можливість застосовуватися для профілактики порушень кальцієвого та калієвого обміну, 
а також у складі комплексних фітопрепаратів, що застосовуються для регуляції 
вуглеводного та жирового обміну речовин. 

Ключові слова: Plantago media L., макро- та мікроелементи, ліофільний екстракт. 
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Abstract. Plantago media L. has a wide range of pharmacological effects due to the presence 
of biologically active substances and substances of primary synthesis (macro and microelements). 
Mineral substances play a huge physiological role in the human body. They participate in the 
formation of body tissues, in the processes of formation of tissue protein, are part of the cells, 
support the harmonious functioning of enzyme systems, form optimal salt compositions and acid-
base balance of the body's fluid, influence the protective reactions of the organism. Therefore, the 
definition of macro- and microelements in plant raw materials and phytopreparations has a great 
scientific and practical interest. 

The aim of our work was to study the content of micro and macro elements in the lyophilic 
extract from Plantago media L. leaves. 

The object of the study was the lyophilic extracts of Plantago media L. Extraction of lyophilic 
extracts was carried out under aseptic conditions by means of sublimation drying of alcoholic 
extractors from plant material (1:5). The qualitative composition and quantitative content of macro- 
and microelements were performed on the instrument DSF-8 by atomic absorption spectroscopy.  
19 mineral elements were identified during the study. At the highest concentrations were present  
(in mg / g) macro- and microelements: Ca (11,11 ± 1,02); Si (9.00 ± 0.89); Mg (8.08 ± 0.77); K 
(6.66 ± 0.59). 

So it has been established that lyophilic extracts of Plantago medium L. leaves can be used to 
prevent calcium and potassium metabolism disorders. Also lyophilic extracts are recommended for 
the regulation of carbohydrate and fat metabolism. 

Key words: Plantago media L., macro- and microelements, lyophilic extract. 
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Анотація. У даній роботі викладені результати дослідження якісного складу та 

кількісного вмісту фенольних сполук (гідроксикоричних кислот та флавоноїдів) у суцвіттях 
чорнобривців розлогих низькорослої форми сорту «Голдкопфен» та чорнобривців 
прямостоячих високорослої форми сорту «Гаваї». Методом ВЕРХ у досліджуваній 
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рослинній сировині встановлений якісний склад та кількісний вміст різних класів фенольних 
сполук: гідроксикоричних кислот (кавова, хлорогенова) та флавоноїдів (патулетин, 
патулетрин, кверцетин, рутин, апігенін), визначені характерні особливості для кожного 
сорту, що вивчалися. Отримані результати дозволяють вважати суцвіття досліджуваних 
сортів перспективними для отримання нових фітопрепаратів. 

Ключові слова: Tagetes L., фенольні сполуки, флавоноїди, гідроксикоричні кислоти 
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Abstract. The most important natural phenolic compounds are flavonoids and 
hydroxycinnamic acids. They are common in nature and exhibit a wide range of biological activity. 
Flavonoids (derivatives of flavone and flavonol) and hydroxycinnamic acids (chlorogenic, caffeic, 
rosemary and ferulic) were identified in the inflorescences of plants of the genus Tagetes L.  
Phenolic compounds of plants of the genus Tagetes L. show the antioxidant, analgesic, anti-
inflammatory, hepatoprotective and wound-healing activity. 

The aim of our work was to determine the qualitative composition and quantitative content of 
phenolic compounds in the inflorescences of Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» and Tagetes 
erecta plena L. var. «Hawaji» by HPLC. 

Materials and methods. Plant raw materials were picked from cultivated plants during the 
growing season, dried and prepared for analysis according to standard methods. The content of 
phenolic compounds was determined in ethanol extract from dried plant materials by HPLC. The 
identification of the components was conducted according to the detention time and in the 
correspondence of the UV spectra to the standard substances. 

Results. In the plant raw material was found 7 phenolic compounds as flavonoids as well 
hydroxycinnamic acids. The quantitative content of chlorogenic and caffeic acids, quercetin, rutin, 
apigenin was determined. According to the well-known characteristics of the spectra identified 
patuletin and patuletrin. The inflorescences Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» is 
characterized by a high content of chlorogenic acid, quercetin, patuletin, caffeic acid, patuletrin, 
rutin, apigenin. The inflorescences of Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji» are differentiate by a 
comparable high content of caffeic acid and patuletrin, but the lower concentrations of chlorogenic 
acid, as well as the presence of only trace amounts of quercetin, rutin, apigenin. 

Conclusions. The qualitative composition and quantitative content of phenolic compounds in 
the inflorescences of Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» and Tagetes erecta plena L. var. 
"Hawaji" were determination by the method HPLC. The inflorescences of Tagetes patula nana L. 
var. «Goldkopfen» and Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji» are differ by its high content of 
chlorogenic and caffeic acids, patuletin and patuletrin. 

Key words: Tagetes L., phenolic compounds, flovonoids, hydroxycinnamic acids. 
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Аннотация: в статье идет речь об истинном транссексуализме, его проявлениях, 

отличии от бредовых идей транссексуализма в структуре психических расстройств, в 
частности, при шизофрении; дан краткий исторический обзор описываемых состояний; 
приведена статистика транссексуализма, описаны клинические примеры, наблюдаемые 
автором; отмечены трудности дифференциальной диагностики транссексуализма и начала 
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психического расстройства в подростковом возрасте; планируемые изменения в МКБ 
(международная классификация болезней)-11. 

Ключевые слова: гендерная дисфория, истинный транссексуализм, психическое 
расстройство, стигма, бредовые идеи, шизофрения, аффективные расстройства, половая 
идентификация, пубертат, суицидальные мысли и намерения, клинические случаи, МКБ 
(международная классификация болезней). 
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Abstract: the article deals with the true transsexualism, its manifestations, the difference from 

the delusional ideas of transsexualism in the structure of mental disorders, in particular, in 
schizophrenia; a brief historical overview of the described states is given; the statistics of 
transsexualism is given, the clinical examples observed by the author are described; difficulties in 
the differential diagnosis of transsexualism and the onset of mental disorder in adolescence were 
noted; planned changes in the ICD (international classification of diseases) -11. 

Keywords: gender dysphoria, true transsexualism, mental disorder, stigma, delusions, 
schizophrenia, affective disorders, sexual identification, puberty, suicidal thoughts and intentions, 
clinical cases, ICD (international classification of diseases). 
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STUDY OF BURN-TREATING ACTIVITY OF THE OINTMENT WITH 
ESSENTIAL OIL HERBS THYMUS TAURICUS KLOK ET SHOST 

ВИВЧЕННЯ ПРОТИОПІКОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЗІ З ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ ТРАВИ 
THYMUS TAURICUS KLOK ET SHOST 

Fukleva L.A. / Фуклева Л.А. 
ORCID iD 0000-0002-2930-0619 

Senior Lecturer of the Department of Pharmacognosy, 
  pharmacology and medicine technology 

Старший викладач кафедри фармакогнозії,  фармхімії і технології ліків  
Zaporizhzhya State Medical University 

Запорізький державний медичний університет 
 

Анотація. Експериментально на фармакологічній моделі «термічного опіку» у білих 
щурів досліджено протиопікову активність мазі з ефірною олією трави Thymus tauricus 
Klok et Shost. після лікування опікових ран. За досліджуваними показниками - швідкістю 
відторженя струпу і строками епітелізації, мазь з ефірною олією трави Thymus tauricus 
Klok et Shost. виявилась ефективнішою, ніж препарат порівняння мазь «Евкалімін». 

Ключові слова: протиопікова активність, термічний опік, епітелізація, мазь з 
ефірною олією трави Thymus tauricus Klok et Shost. 

Література 
1.  Етіка лікаря та права людини: положення про використання тварин у 

біомедичних дослідах // Експер. та клін. фізіол. біохімія. – 2003. – №2 (22). – С. 
108 – 109. 

2. Стефанов О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів (методичні 
рекомендації). – Київ, 2001. – 528 с. 

3. Litchfild J.T., Wilcoxon F. A simplified method of evaluating dose-effect 
experiments // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 1949. – Vol. 96. – P. 99 – 115. 

Summary.On the pharmacological “thermal burn” model in white rats burn-treating activity 
of the ointment with thyme oil was investigated after treatment of burns. By the investigated factors 
rate of a scabe rejection and period of the full epithelization the ointment with essential oil herbs 
Thymus tauricus Klok et Shost. was more effective than comparative medicine, ointment 
“Evkalimin”. 

Keywords: burn-treating activity, thermal burn, comparative medicine, ointment essential oil 
herbs Thymus tauricus Klok et Shost. 
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QUAILS PRODUCTIVITY UNDER THE USE OF ENZYME PREPARATION 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ 
ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ 
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ORCID: 0000 0003 4318 6979 
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Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, вул. Сонячна 3, 21008. 
 

Анотація. Встановлено, що використання ферментного препарату у раціонах 
перепелів м’ясного напрямку продуктивності, сприяє підвищенню живої маси у кінці досліду 
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самиць на 6,5% та самців на 18,9 %.  
За дії ферментного препарату «Натузим» у годівлі перепелів  зменшуються витрати 

корму у самиць і самців які споживали натузим на 3,9 та 2,8 %, порівняно з контролем. За 
показниками забою, встановлено збільшення маси непатраної тушки на 13,0 %, 
напівпатраної на 11, 7% та патраної на 13 %. При цьому маса грудних м’язів збільшувалась 
на 20,8 %, а стегнових на 35,8 %. Споживання перепелами ферментного препарату не 
спричинило суттєвого впливу на накопичення внутрішнього жиру, маси м’язового шлунка 
та неїстівних частин тушки. 

Ключові слова: перепели, годівля, комбікорм, ферментний препарат, забійні показники 
Література 
1. Ібатуллін І. І., Жукорський О. М., Бащенко  М. І., та ін. Методологія та 

організація наукових досліджень у тваринництві. Київ: Аграр. наука, 2017. 327 
с.  

2. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных. Калуга: 
ГУЛ Облиздат, 1999 С.255- 259.  

3. Плесовских Н. Ю. Использование ферментных препаратов в пшенично-
ячменных кормосмесях при выращивании цыплят–бройлеров. Омск, 1999 - 16с.  

4. Плохинский Н А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: 
Колос. 1969.  256 с. 
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7. Podolian Ju. N. (2017). Effect of probiotics on the chemical, mineral, and 
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JOURNAL OF ECOLOGY,Vol 7, № 1. С. 61 – 65. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15421/20178. (in Ukrainian). 
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Summary. It was established that the use of the enzyme preparation in the rations of meat 
breed quails causes the increase of live weight at the end of the experiment of females by 6.5% and 
males by 18.9%. 
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The consumption of feed is reduced in females and males by 3.9 and 2.8%, in comparison to 
control due to the action of the enzyme preparation Natuzym as a part of quail feeding. Speaking 
about slaughter it should be mentioned that undressed carcasses have the weight increase by 
13.0%, half-dressed carcasses by 11.7% and dressed ones by 13%. However, the weight of the 
thoracic muscles increased by 20.8%, and the femur ones increased by 35.8%. Consumption of 
quails of enzyme preparation did not significantly affect the accumulation of internal fat, mass of 
the muscular stomach and inedible parts of the carcass. 

Key words: quails, feeding, mixed fodder, enzyme preparation, slaughter figures. 
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INFLUENCE OF THE PROTRACTED APPLICATION OF FERTILIZERS IS 
ON INDEXES OF THE PRODUCTIVITY AND QUALITY  SPRING WHEAT 

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПОКАЗНИКИ 
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Анотація. Врожайність і якість зерна ярої пшениці підвищуються при внесенні 

полуторної норми мінеральних добрив на фоні післядії органічних, з відповідно високими 
показниками якості : збору білку- 0,64 т/га та збору «сирої» клейковини-1,36 т/га. 

Ключові слова: пшениця, врожайність, добрива, білок, «сира» клейковина, сорт, ґрунт, 
сівозміна. 
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5. Nadєzhkіna Є.V., Lazarєv K.K. Vpliv vapnuvannya na azotnij rezhim chornozema 
vilugovuvanogo, urozhajnіst' і yakіst' zerna yaroї pshenicі. // Agrohіmіya. 2011. №2. р. 5-11. 

Abstract. Studies on the meadow chernozem is installed that systematic using the mineral 
fertilizers on background of the aftereffect organic, provides the gain of the harvest grain sort of the 
: spring wheat мironovskaya - bright on 1,73 t/he. The productivity and quality grain spring wheat 
increase when contributing rates of the mineral fertilizers on the meadow chernozem of the 
aftereffect organic, with accordingly high factor quality : collection protein  -0,64 t/he and 
collection gluten  1,36 t/he. 

Key words:  wheat, productivity, fertilizers, albumen, "raw" gluten, sort, soil, crop rotation. 
Стаття відправлена: 23.02.2019 р. 
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ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ФОСФОГІПСОМ НА ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ 
СКЛАД ҐРУНТУ  
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Анотація. В роботі розглядаються проблеми погіршення гранулометричного складу 
ґрунт та ущільнення підорного шару ґрунту, які можуть виникнути під час ведення  
зрошуваного землеробства. Запропоновано спосіб подолання цих негативних явищ, шляхом 
проведення хімічної меліорацій фосфогіпсом. Дослідженнями встановлено, що внесення 
фосфогіпсу різними розрахунковими нормами привело до позитивних змін у 
гранулометричному складі ґрунту та його структурі.  

Ключові слова: іригаційне осолонцювання, гранулометричний склад ґрунту, хімічна 
меліорація, фосфогіпс. 
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Аннотация. Интенсивность земледелия достигается в большинстве случаев 
благодаря орошению. Под влиянием оросительной воды различного качества происходит 
обесструктуривание почвы и образование уплотненного горизонта за счет изменения 
гранулометрического состава почвы. Ирригационное осолонцевание приводит к увеличению 
процента ила та мелкого песка вниз по профилю.  

Проведение химической мелиорации фосфогипсом разными расчетными дозами 
приводит к позитивным изменениям гранулометрического состава почвы. 

Ключевые слова: ирригационное осолонцевание, гранулометрический состав почвы, 
химическая мелиорация, фосфогипс. 

Abstract. The intensity of agriculture is achieved in most cases due to irrigation. Under the 
influence of irrigation water of different quality, the soil is lost constitution and it generates the 
packed soil at the expense the soil grading. Irrigation salinization leads to increase in the 
percentage of the sludge and fine sand down the profile. The chemical reclamation of 
phosphogypsum with different calculated doses leads to positive changes in the soil grading. 

Key words: іrrigation salts, grading of soil, chemical melioration, phosphogypsum. 
Науковий керівник: проф., к.с.-г.н., Онопрієнко Д.М.  

Статья отправлена: 24.02.2019 г. 
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые аспекты реализации Стратегии 
инновационного развития РФ, промежуточные итоги реализованных государственных 
программ инновационного развития, приоритетные задачи инновационной стратегии РФ,  
текущее состояние инновационного развития в экономической сфере, а также актуальные 
проблемы, связанные с осуществлением инновационной деятельности в РФ, роль 
государственных органов в реализации инновационной стратегии на федеральном и 
региональном уровнях, региональные аспекты инновационного развития в России, а также 
пути их преодоления на макро и микро уровнях.   

Ключевые слова: государственное управление, управление инновационной 
деятельностью, инновационное развитие РФ 
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Abstract. The article examines key aspects of innovative development strategy of Russian 
Federation, results of state programs implementation aimed to improve innovative development, 
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federal and regional administration in implementation of innovative strategy, regional aspects and 
problems of innovative development  as well as solutions at macro and micro levels. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы, связанные с влиянием внешних 
аспектов развития корпоративной социальной ответственности бизнеса (КСО) в 
современных социально-экономических условиях его развития. В статье рассмотрено 
понятие корпоративной социальной ответственности бизнеса с помощью основных 
составляющих – благотворительности, спонсорства, социальных инвестиций и 
устойчивого развития. Кроме того, автор раскрывает преимущества от реализации 
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Abstract. In the article, the author examines issues related to the influence of external aspects 
of the development of corporate social responsibility of business (CSR) in the current socio-
economic conditions of its development. The article deals with the concept of corporate social 
responsibility with the help of the main components - charity, sponsorship, social investment and 
sustainable development. In addition, the author reveals the advantages of the implementation of 
external CSR, influencing the development of companies. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам развития внутреннего туризма 

посредством создания событийных мероприятий. В качестве эффективного событийного 
мероприятия в последние годы стал Всероссийский проект «Новогодняя столица России», 
который способствует развитию экономики региона и повышению культурного уровня 
населения. Проект «Новогодняя столица России» также способствует развитию народных 
промыслов, волонтерства, коллекционирования, направлен на пропаганду здорового образа 
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economy and to raising the cultural level of the population. The project “New Year's Capital of 
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Анотація: У статті розглянуто сучасні проблеми та перспективи розвитку 

вітчизняної технічної освіти в контексті глобалізаційних процесів та формування єдиного 
освітнього простору. Висвітлені основні принципи, які сприятимуть подальшому 
вдосконаленню системи технічної освіти з економічного та соціального боків, а також 
доведено що інновації в сфері технічної освіти реалізуються як на рівні взаємодії соціальних 
інститутів. 

Ключові слова: реформування, інновації, освітня політика, технічна освіта, економіка 
освіти. 

Вступ. 
Сучасне українське суспільство знаходиться в затяжній системній кризі.  

Процес реформування сфери освіти, незважаючи на бадьорі запевнення, що ми 
рухаємося до якісно нової моделі освіти, в контексті процесів глобалізації та 
формування єдиного освітнього простору, показує тенденцію зниження 
авторитету освіти як в ціннісних перевагах громадян України так і в системі 
соціальної мобільності суспільства в цілому. Зазначені негативні 
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характеристики враховуються при визначенні вітчизняній освіті: правляча еліта 
в основному орієнтована на отримання освіти в престижних зарубіжних 
навчальних закладах і не ставить під сумнів цінність освіти. 

Основний текст. 
Ступінь розробленості різних сторін проблем трансформації технічної 

освіти досить повно розглядалися у відповідних аспектах на різних етапах 
становлення освіти.  Так чи інакше, ця проблематика зачіпалася в роботах М. 
Туган-Барановського, М. Ковалевського, А. Колота, П. Яковенко, О. Падалки та 
ін. Результати їх дослідницької діяльності сприяли акцентуванню уваги і до 
технічної освіти як одного з пріоритетів освітньої політики.  

У найширшому розумінні освіта є переданням знань та інформації 
індивідам з метою виконання завдань виховного та пізнавального характеру. За 
своєю структурою та змістом освіта – це досить складне, неоднозначне, 
багатомірне поняття, і тому вона є предметом дослідження різних гуманітарних 
наук [1].  

У зв'язку з тим, що в умовах ринкових відносин, освіта є визначальним 
фактором в сфері соціального виробництва, і крім цього, більш повноцінно 
проявляє себе в сфері соціального споживання відбувається змішання 
соціальних акцентів. 

Перехід людства від постіндустріальних до науково-інформаційних 
технологій базується не на матеріальній, а на інтелектуальній власності, на 
знаннях як субстанції виробництва і визначається рівнем людського розвитку в 
країні, станом наукового потенціалу нації, рівнем кількості фахівців з вищою 
освітою [2].  

У той час як постіндустріальна епоха вимагає максимальної демократизації 
освіти і забезпечення можливості реального вибору освітніх моделей, зростає 
значення трансформації технічної освіти, як базового елементу радянської, 
професійної, освітньої системи. 

Зміни у освітньому просторі не дужі помітні, так більшість вищих 
технічних закладів, здавалося б, зберегли позиції в наборі абітурієнтів, 
навчальну базу та викладацький склад.  У суспільстві існує думка, що вузам 
надано великі права господарської, навчальної, виховної діяльності, що просто 
здійснюється коригування освітньої системи під впливом ринкових факторів і з 
часом буде досягнуто оптимальне стан: вищих навчальних закладів залишиться 
рівно стільки, скільки необхідно, щоб забезпечити випуск необхідної кількості 
фахівців для потреб ринкової економіки. 

Існує тільки дві обставини, про які необхідно постійно пам’ятати: по-
перше, освіта в жодній країні не довела свою самоокупність, по-друге, вона 
націлена на перспективу, тобто має за перспективу розвиток суспільного 
виробництва. 

У дослідженні трансформації технічної освіти необхідно визначити її 
інноваційні можливості, що забезпечують нормальне оновлення, пов'язане зі 
зміною економічних і соціальних реалій.  При цьому звертає на себе увагу 
необхідність переосмислення цільових установок проектування технічної 
освіти в сучасному світі. 
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Інновації в сфері технічної освіти реалізуються як на рівні взаємодії 
соціальних інститутів, забезпечуючи трансформацію освіти, як фактору 
соціальної мобільності суспільства, так і в структурі самого соціального 
інституту освіти, процесуально перетворюючи змістовну його сторону. 
Відсутність соціально-професійної мотивації насторожує і настроями 
соціального аутсайдерства: більшість студентів визначає свою професію як 
соціально безперспективну, не пов'язують з нею соціальну кар'єру і реалізацію 
життєвих планів. 

Тим часом становище технічної освіти вимагає радикальних змін: в 
Україні завжди існувала сильна інженерна школа, яка відрізнялася 
фундаментальною підготовкою і високою професійною відповідальністю. 

Відзначимо, що кінцева мета - виграти і витримати конкуренцію на ринку 
економіки освіти, створивши ексклюзивний товар, у т.ч. і освітній продукт.  
Ефективність інновацій в економіку освіти буде залежати від науково 
складеного бізнес плану і державної підтримки освіти і науки [3].   

Висновки і пропозиції.  
На нашу думку, в даний час, в зв'язку з розвитком нових галузей і 

виникненням принципово нових освітніх продуктів або нововведень в 
економіці освіти, немає необхідності заново вивчати і формувати систему 
інноваційної економіки освіти, а слід використовувати наявний досвід 
розвинених країн.  Більш того, в нинішніх умовах, інноваційна економіка освіти 
придбає особливу актуальність, так як забезпечить динамічний сучасний 
розвиток в цілому. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности строительства и определены 

пути совершенствования систем бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля в 
строительных организациях, вытекающие из отраслевых особенностей строительства. 
Также в работе приводится обзор особенностей бухгалтерского учета по различным 
договорам, применяемым в строительстве  

Ключевые слова. Строительная деятельность, прямые затраты, косвенные затраты, 
себестоимость, бухгалтерский учет. 

В сфере строительного производства за два последних десятилетия можно 
наблюдать произошедшие радикальные изменения, которые выражены в 
снижении объемов производства и минимизации уровня его эффективности. 
Использование финансовых средств, зарабатываемых экономическими 
субъектами хозяйствования, в большинстве своем на расходы по строительству 
неизбежно привело к резкому снижению инвестиций в строительство, что 
повлекло за собой банкротство отдельных строительных компаний и 
сокращение объемов выпуска довольно таки многих видов строительных 
материалов и конструкций.  

Экономически неэффективные явления в строительной отрасли отразились 
и на других отраслях хозяйства страны, поскольку ее можно назвать 
фондосоздающей отраслью. Повышение стоимости строительства непременно 
ведет к удорожанию многих других видов продукции, которая производится 
организациями различных отраслей страны. Тем не менее в последние 
несколько лет в строительстве наконец-то активизировался инвестиционный 
процесс, что в результате создает объективные условия для экономической 
конкуренции организаций данной отрасли экономики.  

Так «заказчик (застройщик) осуществляет учет капитальных вложений и 
источников финансирования, подрядчик подсчитывает затраты строительного 
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производства, реализацию (сдачу) строительной продукции (работ)» [1]. 
Подрядные организации «подразделяются на генеральных подрядчиков 
(ответственных по договору за выполнение всего комплекса строительных 
работ по стройке) и субподрядчиков, выполняющих специализированные 
строительные работы по договору с генподрядчиком» [5]. 

Затраты организаций строительной отрасли «делятся на прямые и 
косвенные (накладные) в точном соответствии с группировкой статей затрат в 
сметных расценках, что позволяет осуществлять контроль соблюдения сметной 
стоимости строительства, на базе которой может рассчитываться договорная 
цена объекта» [4]. Одновременно с этим является важным соблюдение 
обратной связи в конце выполнения задания, причем таким образом, чтобы 
были наглядно видны фактические результаты, а иначе контролирующая 
система бухгалтерского учета утрачивает «свою эффективность. 

Как свидетельствует практика, имеется определенная специфика учета 
расходов будущих периодов, накладных расходов, резервов предстоящих 
расходов, связанных с осуществлением некапитальных работ (затрат, 
связанных с возведением временных (титульных и нетитульных) сооружений, 
приспособлений и устройств, используемых в процессе производства 
строительных работ), а также учета оборудования к установке» [6]. 

Помимо этого, методика формирования учетной информации по объему 
подрядных работ должна в точности соответствовать одному из методов, 
которые предусмотрены ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда». У 
«подрядчика есть возможность определения финансовых результатов по методу 
«доход по стоимости объекта строительства» или «доход по стоимости работ по 
мере их готовности»» [3]. Из требований ПБУ 2/08 следует, что учет должен 
строго соответствовать условиям договора строительного подряда. Это говорит 
о том, что выбранный метод отражения в учете финансовых результатов 
должен в четкости соответствовать способу «перехода права собственности по 
договору подряда, что не предполагает обязательного закрепления единого 
метода учета подрядных работ и определения финансовых результатов в 
учетной политике строительной организации» [3]. 

Минимизация себестоимости продукции строительной отрасли 
представляет собой один из важнейших факторов повышения продуктивности 
всего строительного производства. Влияние, оказываемое данным фактором, 
еще более повысилось благодаря изменениям, которые связаны с 
акционированием строительных компаний, а также с переориентацией их на 
рыночные отношения и, в большинстве своем, экономические методы 
управления.  

Бухгалтерский учет затрат в строительной отрасли осуществляется, как 
правило, по отдельно взятым контрактам. Объектом учета по строительному 
контракту может быть «строительство как одного, так и нескольких объектов 
или выполнение отдельных видов работ на объектах, возводимых по одному 
проекту» [2]. На практике допускается «объединение учета затрат по 
договорам, заключенным с одним заказчиком или с несколькими заказчиками, 
если договоры заключаются в виде комплексной сделки или относятся к 
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одному проекту» [7].  
Условия договоров строительного подряда являются объективной основой 

ценообразования и учета себестоимости строительных работ, признания в учете 
выручки, определения суммы вознаграждений за выполненные работы, порядка 
возмещения НДС по полученным счетам- фактурам и т.д. 

Существенным условием договора строительного подряда с точки зрения 
бухгалтерского учета является срок выполнения работ. Отсутствие в договоре 
строительного подряда уточнений основных положений о сроках выполнения 
работ, порядке оплаты и ответственности участников договора влечет за собой 
некорректное отражение условий сделки в бухгалтерском учете. 

Важным условием договора строительного подряда является также 
наличие в нем положений об условиях сдачи и приемки выполненных 
строительных работ или объекта строительства. 

Регулирование всех правовых аспектов договоров строительного подряда, 
заключаемых между участниками строительства на территории Российской 
Федерации, производится в соответствии с нормами гл. 37 «Подряд» 
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно положениям которого, 
регламентируется возможность оформления различных групп договоров 
подряда, в том числе и строительного [1]. 

Поэтому для организации рациональной системы бухгалтерского учета 
этих договоров необходима научно-обоснованная их классификация. 

Особенности бухгалтерского учета по различным договорам, 
применяемым в строительстве, «необходимо учитывать еще на стадии 
заключения договоров строительного подряда и согласовывать сторонами 
основные его положения в целях недопущения некорректного отражения 
условий сделки в бухгалтерском учете» [6]. 

Специфика бухгалтерского сопровождения строительных сделок 
находится в прямой зависимости не только от видов контрактов, но также и от 
отраслевых особенностей производственного процесса строительной отрасли. 
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Аннотация. Вопросы состояния и развития банковского сектора страны актуальны 
как для самой страны (Республика Казахстан), так и для ближайших соседей, торговых 
партнёров. В работе за 2013-2017 гг. рассматриваются структура, концентрация, 
рентабельность, основные финансовые и макроэкономические показатели работы 
банковского сектора, динамика процентной маржи и спрэда банков второго уровня, 
суверенные рейтинги страны.  
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Abstract. Questions of the state and development of the country's banking sector are relevant 

both for the country itself (the Republic of Kazakhstan) and for its closest neighbors, trading 
partners. In the work for 2013-2017 it considers the structure, concentration, profitability, main 
financial and macroeconomic indicators of the banking sector, the dynamics of interest margins 
and spread of second-tier banks, the sovereign ratings of the country. 
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Анотація. Шляхом визначення понять «компетенція» і «компетентність» розглянуті 

підходи щодо встановлення необхідних компетенцій державного службовця для визначення 
його компетентності при вирішенні визначених управлінських завдань. Запропоновані 
автором статті підходи базуються на тому, що будь-яку компетенцію, як набір слів 
певного змісту, можна представити як об’єм інформації і розглядати механізм їх вміщення 
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в загальний об’єм інформації компетентності державного управлінця. Крім цього, 
запропоновано механізм оцінювання внеску суми визначених компетенцій при вирішенні 
питання щодо повноти набутої компетентності державного управлінця шляхом 
розроблення прямокутної «матриці ефективності» оцінювання максимального рівня її 
досягнення. 

Ключові слова. компетенція, компетентність, державний управлінець, обсяг 
інформації, матриця, механізм, припущення. 
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Анотація. В роботі розглядаються напрямки удосконалення роботи культурно-
дозвілевої служби готельних підприємств, шляхом розширення анімаційних послуг. 
Представлено характеристику перспективних анімаційних і розважальних заходів, які 
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доцільно проводити у готелях. Досліджено світовий досвід в організації культурно-
розважальних програм та їх ефективність для  розвитку туризму. Визначено, що 
перспективним напрямком для розширення анімаційного сервісу готельних підприємств є 
організація розважальних, ігрових та лікувально-оздоровчих заходів для дітей та підлітків 
різної вікової категорії. У статті запропоновано перспективні напрямки удосконалення 
організації дитячої анімації. 

Ключові слова: готельне господарство, анімаційна діяльність, рекреаційна анімація, 
анімаційна послуга, культурно-розважальна програма. 
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Abstract. The paper considers the directions of improving the work of the cultural and leisure 
service of hotel enterprises, by extending animation services. The description of promising 
animation and entertaining events, which is advisable to conduct in hotels, is presented. The world 
experience in organizing cultural and entertainment programs and their effectiveness for the 
development of tourism is explored. It is determined that the promising direction for expansion of 
animation service of hotel enterprises is the organization of entertaining, game and medical and 
sanitary measures for children and teenagers of different age category. The article proposes 
perspective directions of improving the organization of animation for children. 

Key words: hotel industry, animation activities, recreational animation, animation service, 
cultural and entertainment program 
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Анотація. Стаття присвячена актуальним напрямам залучення музейної справи в 
економічний простір сучасного туризму. Розглянуто тенденції розвитку музейного туризму 
як ключової сфери діяльності музеїв в рамках ринкової моделі функціонування. Обґрунтовано 
тезу про необхідність і переваги інтеграції музейного простору в сферу гостинності. 
Зроблено огляд найбільш відомих світових та українських готелів-музеїв. Проаналізовано 
тенденції розвитку писанкарства. Наведена доцільність зведення готелю-музею 
писанкового розпису в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області 
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Abstract. The article is devoted to the actual directions of attraction of the museum business 
into the economic space of modern tourism. The significance of cultural-historical heritage in the 
life of modern society is reflected in the structure of consumer preferences of travelers, creating a 
sustainable motivation of tourist activity. The tendencies of the development of museum tourism as 
a key area of activity of museums within the framework of market model of functioning are 
considered. The thesis is grounded on the necessity and advantages of integrating the museum 
space into the sphere of hospitality. An overview of the most famous world and Ukrainian hotel-
museums is made. The tendencies of the development of Easter eggs are analyzed. The expediency 
of building a hotel-museum of Easter eggs in Kamyanets-Podilskyi Khmelnitsky region. 

Key words: animation, museum, hotel-museums, Easter egg. 
 

Стаття відправлена: 10.02.2019 р. 
© Маліневська Т.Д., Медвідь І.М., Шидловська О.Б., Іщенко Т.І.  

 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 49 

CID: BG1-040 
УДК 338.48 

GASTRONOMIC FESTIVALS IN EVENT TOURISM 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ В СОБЫТИЙНОМ ТУРИЗМЕ 

Ibrisheva S.S. / Ибришева С.С. 
Student / Студентка 

Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского,  
Симферополь, проспект Академика Вернадского 4, 295007 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University,  
Simferopol, Academic Vernadsky Avenue 4, 295007 

 
Аннотация. В статье рассматриваются гастрономические фестивали как одно из 

направлений событийного туризма, приводится ряд примеров гастрономических 
фестивалей России как «Лук-Лучок FEST», «О, да! Еда!», «Русская каша», выявляются их 
особенности для завлечения туристов, в ходе исследованных примеров приведет вывод о 
значимости гастрономических фестивалей для формирования аутентичного образа любой 
территории, условий для развития регионов и возможностей России в продвижении этого 
вида туризма.  
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Abstract.  The article considers gastronomic festivals as one of the directions of event 

tourism, at the beginning of the article the program of the Onion-Luchok FEST gastronomic festival 
is analyzed, then the main features of the festival «Oh, yes! Food!», then examines the national 
peculiarities of the festival «Russian Porridge» , identifies their features for enticing tourists, and in 
the course of the researched examples will lead to the conclusion about the importance of 
gastronomic festivals for the formation of an authentic image of any territory, conditions for the 
development of regions and the possibilities of Russia in promoting this type tourism. 
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Аннотация. В роботе рассмотрены концепции образования в высшей школе. 

Обращается внимание на организацию  самостоятельной работы студентов-медиков. 
Организация и успешное функционирование самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины «Эпидемиология» должно быть комплексным с обеспечением 
различных форм контроля. 
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Abstract. The work examined the concept of education in higher education. Attention is paid 
to the organization of independent work of medical students. The organization and successful 
functioning of the independent work of students in the study of the discipline "Epidemiology" should 
be integrated with the provision of various forms of control.  
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Анотація. Основним завданням сучасної вищої медичної освіти є формування 

компетенцій, затверджених у стандарті освіти, згідно яких важливі не стільки знання, 
скільки здатність використовувати їх на практиці самостійно, особливо у ситуаціях, які 
вимагають швидкого прийняття рішень і дій. Традиційні методи навчання, такі як лекції та 
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клінічні заняття, можуть мати низьку ефективність для студентів з кліповим мисленням 
через нездатність тривалий час утримувати увагу на одноманітній діяльності. Метою 
дослідження була оцінка розповсюдженості кліпового мислення серед студентів-медиків з 
використання методики М.Б. Літвінової та клінічного інтерв’ю, яке проводилося за 
результатами тестової методики. У опитуванні прийняли участь 54 студенти віком від 18 
до 26 років. Отримані результати виявили, що 37 опитаних студентів (68,5±6,3%) не 
мають ознак кліпового мислення, 17 осіб (31,5±6,3%) – мають різні ступені його 
вираженості, а до групи ризику входять 29,6±6,2 % опитаних студентів (або 43,2±8,1 % від 
групи без кліпового мислення). Відмінності за статтю та віком, середньою успішністю з 
дисципліни не були виявлені. За результатами проведеного дослідження автори зробили 
висновок, що проблема «кліповості» мислення посідає важливе місце у організації 
навчального процесу студентів-медиків. Автори вважають, що слід широко 
використовувати клінічні розбори хворих, лекції-дискусії, обговорення анонімних клінічних 
випадків, зокрема в закритих групах соціальних мереж, застосування рольових (ділових) ігор, 
навчальних відеофільмів, кросвордів, інтелектуальних карт тощо з метою використання 
позитивних компонентів кліпового мислення у формуванні клінічного мислення лікарів. 

Ключові слова: студенти, навчання, кліпове мислення, методи освіти, психіатрія, 
наркологія. 
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Abstract. The main task of modern higher medical education is the formation of 

competencies, approved in the standard of education. According to them, not so much knowledges 
are important as the ability to use them in practice on their own, especially in situations that 
require rapid decision-making and actions. Traditional methods of teaching, such as lectures and 
clinical classes, can have low effectiveness for students with clip thinking due to inability to stay 
focused on monotonous activities for a long time. The aim of the study was to assess the prevalence 
of clip thinking among medical students using methodology of M.B. Litvinova and a clinical 
interview, conducted on the basis of the test method.  54 students aged 18 to 26 participated in the 
survey. The obtained results showed that 37 students (68,5 ± 6.3%) had no clip thinking, 17 (31,5 ± 
6.3%) had varying degrees of severity of clip thinking, and the risk group included 29,6 ± 6.2% of 
the students polled (or 43,2 ± 8.1% of the group without clip thinking). Differences in gender and 
age, and the average achievement in discipline were not detected. According to the results of the 
study, the authors concluded that the problem of "clip" thinking plays an important role in the 
organization of the educational process of medical students. The authors believe that it is necessary 
to make extensive use of clinical examinations of patients, lecture-discussions, discussion of 
anonymous clinical cases, in particular, in closed groups of social networks, the use of role-playing 
(business) games, educational videos, crossword puzzles, intellectual maps, etc., in order to use 
positive components of the clip thinking in formation of clinical thinking of doctors. 

Key words: students, education, clip thinking, education’s methods, psychiatry, narcology. 
Стаття відправлена: 31.01.2019 г. 
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INFLUENCE OF INDIVIDUAL-DIFFERENTIAL APPROACH 
ON THE FORMATION OF CREATIVE POTENTIAL OF FUTURE 

COMPUTER SCIENCE TEACHERS 
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ 

НА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ІНФОРМАТИКИ 

Ovcharov S.M. / Овчаров С.М. 
c.p.s., as. prof. / к.п.н., доц. 

ORCID: 0000-0003-4387-4288 
Poltava national pedagogical University named after V.G. Korolenko, Poltava, 
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Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава 

вул. Остроградського, 2, 36000 
 

Анотація. Стаття присвячена проблемі формування креативного потенціалу 
майбутніх учителів інформатики на основі індивідуально-диференційованого підходу. 
Розглянуто і охарактеризовано сутність індивідуально-диференційованого підходу та його 
вплив на розвиток творчих якостей педагогів. Запропоновано авторські підходи до 
використання описаної методики у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 
інформатики. 

Ключові слова: професійна підготовка вчителів інформатики, індивідуально-
диференційований підхід, творчі якості педагога. 
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Abstract. 
Introduction. One of the most important tasks of professional training of teachers is the 

formation of creative potential of a future teacher as the basis of creative pedagogical activity. 
Basic text. The concept of "creativity" (from the Latin creatio - creation) came into the 

vocabulary of domestic scientists in the 70s of the last century, and in the generalized sense it 
means the ability of a person to find solutions to problems in non-standard situations, to create 
something new, original, previously unknown. 

The main feature of a creative person is person’s creative qualities, that is, the individual 
psychological features of a person which meet the requirements of creative activity and is a 
condition for its successful implementation. 

We consider it expedient to organize professional training of creative teachers on the basis of 
an individually differentiated approach, which is understood as the choice of content, methods and 
forms of learning based on the consideration of individual psychological features of students' 
educational activity, its socially significant differences from other people, pecularities of psyche, 
personal qualities and preferences. Knowing personal characteristics of each student's qualities, 
their preferences and inclinations, the teacher finds opportunities for an individually differentiated 
approach to them when studying any subjects, including computer science and programming. 

The proposed method is used by us during the study of the disciplines "Educational 
Information Systems" and "Educational Software", which are currently taught at the Faculty of 
Physics and Mathematics of Poltava National Pedagogical University named after V.G. Korolenko. 

Conclusions. Professional training of future computer science teachers should be based on an 
individually differentiated approach that will maximize the realization of each student's creative 
abilities, enhance their creative potential, and form a modern teacher as a creative person who can 
independently find the optimal strategy of teaching based on widespread use of computer 
technology. 

Key words: professional training of computer science  teachers, individual-differentiated 
approach, creative qualities of a teacher. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі інтегрованої спрямованості формування, 

розвитку і корекції пізнавальних інтересів учнів із інтелектуальними порушеннями. На 
основі аналізу наукових джерел і вивчення практичного досвіду вихователів спеціальних 
шкіл-інтернатів з’ясовано фактори впливу на пізнавальний інтерес особистості, розкрито 
роль позакласної корекційно-виховної роботи у розвитку пізнавальних інтересів учнів із 
порушенням інтелекту молодшого шкільного віку, означено форми, методи та доцільні 
педагогічні умови формування інтересів даної категорії дітей у позаурочний час.  

Ключові слова: пізнавальний інтерес, діти з інтелектуальними порушеннями, 
виховання,  позакласна робота. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of integrated orientation of formation, 

development and correction of pupils’s with intellectual disabilities cognitive interests. The factors 
of influence on cognitive interests of personality, based on analysis of scientific sources and 
researching of practical experience of educators were explored; the role, forms, methods of 
extracurricular correctional educational work in the development of cognitive interests of special 
boarding school pupils were disclosed; appropriate pedagogical conditions of formation of 
interests of primary school pupils with intellectual disabilities were outlined. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕМ В ПРОГРАММУ КУРСА ЛИНЕЙНОЙ 
АЛГЕБРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ 

Shashkin  S.Yu. / Шашкин С.Ю. 
d.f-m.s., prof. / д.ф-м.н., проф. 

SPIN 7114-3499 
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.  

The Ural institute. Yekaterinburg  ,8 marta str. 66,620144. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации.  
Уральский институт управления, Екатеринбург, ул. 8 марта 66, 620144 

 
Аннотация. В работе обобщается понятие решения системы линейных 

алгебраических уравнений с целью формулировки единого похода к анализу несовместных, 
неопределенных и неустойчивых систем.  Рассматриваются примеры неустойчивых систем 
линейных алгебраических уравнений, решения которых очень сильно зависят от небольших 
изменений числовых коэффициентов в уравнениях. Обсуждаются причины неустойчивости 
линейных систем и алгоритм регуляризации для нахождения решения любой системы 
линейных алгебраических уравнений. 

Ключевые слова: псевдорешение системы линейных алгебраических уравнений, число 
обусловленности, алгоритм Тихонова. 
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Abstract. In this paper we generalize the concept of solution of a system of linear algebraic 

equations for the purpose of formulating a unified approach to analysis of incompatible, 
indeterminate and unstable systems.  Examples of unstable systems of linear algebraic equations 
whose solutions depend strongly on small changes in numerical coefficients in the equations are 
considered. The causes of instability of linear systems and a regularization algorithm for finding a 
solution to any system of linear algebraic equations are discussed. 

Key words: pseudo-solution of the system of linear algebraic equations, condition number of 
a matrix, Tikhonov's algorithm. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the phenomena of interdisciplinary integration 

implementation in modern system of higher education. Education is a phenomenon of integrative 
tendencies reflection of modern science development. And these tendencies are still untapped to 
date as a space for learning. Although the real meaning of pedagogy for today is to illuminate itself 
as an integrator. And not just to light up, but to consolidate such an idea. Such approach and 
implementation of interdisciplinary integration in educational process will enable the university 
graduates to obtain necessary skills to be ready to confidently and competently solve constantly 
arising, changing extraordinary professional tasks, which, in turn, will contribute to the 
development of their professional mobility and sustainability. 

Key words: education, integration, interdisciplinary integration, development. 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблеми впровадження 
міждисциплінарної інтеграції в сучасну систему вищої освіти. Освіта - це інтегративне 
явище, яке відображає розвиток сучасної науки. Але інтегративні принципи досі не в повній 
мірі застосовуються в навчальному процесі вищих навчальних закладів, хоча реальний зміст 
педагогіки на сьогоднішній день полягає саме у виконанні ролі інтегратора. Впровадження 
міждисциплінарної інтеграції в навчальний процес дозволить випускникам університету 
отримати необхідні навички, компетентності, що допоможуть їм вирішувати постійно 
виникаючі, мінливі професійні завдання, які, у свою чергу, сприятимуть розвитку їхньої 
професійної мобільності та сталому розвитку. 

Ключові слова: освіта, інтеграція, міжпредметна інтеграція, розвиток. 
Article sent: 27.02.2019 
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Аннотация. В статье изучается вопрос профессиональных деструкций и 
профессиональных деформаций, основываясь на взгляды разных исследователей.  Указанные 
феномены рассматриваются на примере профессиональной среды правоохранительных 
органов и определяется онтогенез профессиональных деструкций сотрудников. 
Исследование проблемы профессиональных деструкции и деформаций направлено на более 
конкретное определение этих феноменов и специфику границ их проявлений в процессе 
профессионального становления правоохранителей. Определены пути дальнейших 
исследований в данном направлении. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, профессиональные деструкции, 
профессиональная адаптация, профессиональное развитие правозащитника, 
профессионализм. 
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Abstract. Settingproblems. The increase in psycho-emotional load requires additional effort 

of the psyche of the workers of internal troops of Emergency Service of Ukraine, police, 
prosecution, security service of Ukraine, Ministry of Ukraine etc. to adapt to changing conditions.  
The purpose of the article is a more detailed study of the phenomenon of professional destruction in 
its comparison with the phenomenon of professional deformation on the example of law 
enforcement officers; identification of semantic aspects of similarities and differences of these 
phenomena.   

Presenting of main material. The question of professional destruction and professional 
deformations of specialists on the basis of the views of various researchers is studied.These 
phenomena are considered on the example of the professional environment and the ontogenesis of 
professional destructions among employees of the internal Affairs bodies is determined.   

Conclusion.The study of the phenomenon of professional destruction, in our opinion, is a 
relatively new and broad concept in the field of psychology, which requires detailed study and 
systematization. We think that, questions of the manifestations and tendencies of the development of 
professional destructions remain quite vague.  This emphasizes the specificity and subjectivity of 
the scientific perception of this phenomenon, explains the complexity of its research and the need 
for further study.  Alsoidentifiedwaystofurtherresearchinthisdirection. 

Keywords: professional deformation, professional destructions, professional adaptation, 
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professional development of a human rights activist, professionalism.  
Статья отправлена: 20.02.2019 г. 
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Статтю присвячено дослідженню підтвердження/спростування схильності до 
прокрастинації як чиннику уникнення  проходження тестування щодо  захворюваності на 
цукровий діабет у межах територіальної громади, зокрема міста Херсона, яке проводилось 
на базі трьох комунальних медичних закладів. 

Ключові слова: цукровий діабет (ЦД), прокрастинація, медико-соціальні проблеми, 
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Аннотация: Один из важнейших факторов, обеспечивающих результативность 
тренировочного процесса, — уровень   психического напряжения.  

Ключевые слова: психическое напряжение, саморегуляция,   
Один из важнейших факторов, обеспечивающих результативность 

тренировочного процесса, — уровень   психического напряжения.  
Работа, производимая спортсменом в ходе тренировочных занятий, 

требует энергетического обеспечения и сохранения постоянства внутренней 
среды организма. В этой связи, а также для достижения успеха в спортивной 
деятельности спортсмену необходимо приводить в активное движение 
механизмы, регулирующие состояние организма спортсмена, которые 
обеспечивают внутренние условия осуществления определенных действий. 
Регуляция деятельности человека всегда протекает комплексно. Ее основу 
«составляют эмоционально-волевая сфера человека, вегетативные механизмы и 
принцип доминанты в управлении деятельностью. 

Саморегуляция - возможность (в определенных пределах) самостоятельно 
активно изменять процессы, происходящие в собственном организме, и 
управлять ими.  

Сущность психической саморегуляции состоит в том, что чувства, 
накапливаемые в процессе общения с окружающей средой и познания 
собственного организма, человек делает предметом систематической 
тренировки, чтобы воздействовать на свое психическое состояние и организм в 
целом. Сигналами для этого могут служить ощущение тяжести тела в 
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сочетании с мышечным расслаблением, тепла - в  сочетании  с испытываемым  
расслаблением и чувством физического комфорта. Переживание успеха может 
иметь продолжительное эмоциональное последействие, ведущее к построению 
таких же или аналогичных стратегических решений (тренировка поведения) в 
процессе «организации» спортивной победы. 

Психическая саморегуляция с помощью психорегуляторной тренировки 
опирается на важный общий принцип функционирования организма: 
постоянную обратную связь, реафферентную сигнализацию центральной 
нервной системы о выполнении физиологических процессов. Эти сигналы 
могут восприниматься дифференцированно и создавать основу, на которой 
строится содержание программ психорегуляторной тренировки (тренировка 
чувства внутренней раскованности, резкости, напряжения, расслабления и т.д.). 

Еще один принцип психорегуляции заключается в следующем: чем более 
четкое устное определение получит содержание воспринятого и чем более 
активно оно будет воспроизведено, а также чем больше оно соответствует миру 
восприятий и представлений спортсмена, тем точнее оно будет преобразовано в 
само управление. При формировании и активизации условнорефлекторных 
процессов человек может научиться (в известных пределах) произвольно 
управлять через высшие интеграционные системы мозга почти всеми 
вегетативными функциями и психовегетативными изменениями в организме. 

Таким образом, психорегуляторное воздействие происходит 
опосредованно через высшие интеграционные зоны головного мозга, которые 
выполняют двойную функцию: создают предпосылки для активного созна-
тельного контакта человека с окружающим миром и одновременно являются 
высшим центром управления соматическими  и  вегетативными  функциями  
организма. 

По данным В.П. Некрасова, исходя из профессиограммы спортивной 
деятельности и психологических требований, предъявляемых к личности 
спортсмена в процессе подготовки и выполнения определенных действий,  
формы  психорегуляции должны иметь комплексный характер, т.е. затрагивать 
как можно больше сторон воздействия на психические процессы и 
психовегетативные изменения организма спортсмена. Только с помощью одной 
саморегуляции нельзя выполнить эти многосторонние требования. Поэтому в 
спортивной практике все большее место занимают комбинированные формы 
само- и гетерорегуляции. Любые формы гетерорегуляции (устные, 
акустические - музыка, шумы, оптические - краски, картины и др.) 
подкрепляют и усиливают эффект саморегуляции. 

Под психической саморегуляцией (ПСР) понимаются различные способы 
самостоятельного воздействия на собственное психическое состояние (и через 
него на другие функции организма) путем использования в первую очередь 
слов и соответствующих словам мысленных образов. 

И так, основным оружием в сфере психической саморегуляции служат 
слова и соответствующие словам мысленные образы. 

Известны такие средства психической саморегуляции, как самоободрение, 
самоприказ, самоубеждение. Сущность этих приемов сводится к тому, что 
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тщательно осмыслив предстоящую ситуацию и представив в ней себя, человек 
оформляет нужные мысли и чувства. 

А.В. Алексеев отмечает, что эти методы психической саморегуляции 
довольно часто оказывают существенную помощь. Но, к сожалению, не всегда. 
Дело в том, что нередко в связи с нарастанием числа стрессовых ситуаций 
стали наблюдаться случаи, когда организм «не слушается» самоободрения, или 
самоприказа. В организме не возникает тех нужных физиологических 
изменений, без которых физическое начало (мысли и слова) не реализуются 
должным образом, остается, так сказать пустым звуком.       
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Abstract: one of the most important factors ensuring the effectiveness of the training process 
is the level of mental stress. 
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Annotation. The article analyzes the role and the meaning of a language in the formation of 

the ethnic identity of the individual. The phenomenon of the language is considered through the 
prism of concepts of information: diachronic and synchronous, as a universal significatory system. 

The analysis uses the notion of a linguistic picture of the world, which in the opinion of the 
authors is of great importance both in the formation of an ethnic identical personality, and in 
preserving their identity by each ethnic group. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности конфликтизации 
межгосударственных отношений в постбиполярном мире. Философы, социологи и психологи 
определили содержание понятия «конфликт», а также его существенные признаки, 
функции (конструктивные и деструктивные), причины его возникновения (субъективные и 
объективные), способы его предотвращения, решения и урегулирования. Интегративный 
подход к анализу конфликтов – это методологическая основа исследования, которая 
предусматривает их рассмотрение не только как источника разрушений, войн и смерти, но 
и как источника развития общества. В статье анализируются проблемы обеспечения 
международной и национальной безопасности в постбиполярном мире, особенности 
современных конфликтов в контексте глобальных процессов. Специфика конфликтизации 
межгосударственных отношений в эпоху глобализации состоит в том, что данный 
феномен приобретает транснациональный и планетарный характер. В условиях 
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милитаризации конфликтного взаимодействия уровень конфликтогенности возрастает. 
Эскалация напряженности и применение насилия путем милитаризации конфликтного 
взаимодействия приводит к вооруженной конфронтации. Современные вооруженные 
конфликты представляют серьезную угрозу человечеству, поскольку в условиях 
глобализации они могут быстро распространяться. Обосновывается необходимость 
формулирования комплекса мер (гуманитарных, социально-экономических и военно-
политических), направленных на предотвращение вызовов, опасностей и угроз 
национальным интересам Украины. Также необходимо поддерживать баланс сил, 
ценностей, ресурсов, политико-правовых и социально-экономических проблем в обществе и 
государстве. Обоснована важность комплексной стратегии противодействия 
разрушительным действиям иностранных наемников на территории Украины. 
Aкцeнтируется внимание нa вaжности использования политико-диплoмaтических средств 
через активное участие международного сообщества и усиление экономических сaнкций 
пpoтив Российской Федерации. 

Ключевые слова: конфликт, процессы конфликтизации, вооруженный конфликт, 
война, постбиполярный мир, глобализация, Украина, Российская Федерация.  
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Abstract. The article discusses the peculiarities of the conflictization of interstate relations in 
the post-bipolar world. A negative attitude towards conflict is dominated in the public 
consciousness. Conflict is united with aggression and violence, negative emotions, feelings and 
meanings. This is directly related to dysfunctional consequences of conflict interaction. The 
philosophers, sociologists, and psychologists determined the content of the concept “conflict” as 
well as its essential attributes, functions (constructive and destructive), causes of its emersion 
(subjective and objective), ways of its prevention, solution and settling. An integrative approach to 
the analysis of conflicts is the methodological basis of research, which involves its consideration 
not only as a source of destruction and death, but also as the initial place of development of society. 
The article analyzes the problems of ensuring international and national security in the post-
bipolar world, special features of contemporary conflicts in the context of global processes. The 
specifics of conflictization of interstate relations in the era of globalization is that this phenomenon 
becomes transnational, and planetary in scale. In the conditions of militarization of conflict 
interaction, the level of conflictogenity increases. The escalation of tension and the use of violence 
through militarization of conflict interaction leads to armed confrontation. Contemporary armed 
conflicts pose a significant threat to humanity as they may expand in the context of globalization. 
The necessity of formulating a set of measures (humanitarian, socio-economic and politico-
military) aimed at preventing challenges, dangers and threats to the national interests of Ukraine. 
It is also necessary to maintain a balance of forces, values, resources, political, legal and socio-
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economic problems in society and the state. The importance of a comprehensive strategy to counter 
the destructive actions of foreign mercenaries in Ukraine has been substantiated. The focus is on 
the use of political diplomatic means through the active participation of the international 
community and the strengthening of economic sanctions against the Russian Federation. 

Key words: conflict, processes of conflictization, armed conflict, war, post-bipolar world, 
globalization, Ukraine, Russian Federation.  
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Abstract. The article is dedicated to the pressing necessity of elaborated preparation of EFL 

teachers to help students to acquire listening skills. Researches prove the importance of controlled 
listening to reach the best results in teaching oral comprehension. The author focuses attention on 
the listening stages and offers some suggestions and a range of exercises to facilitate the work with 
recordings for low-level students. 

Key words: EFL teaching, students of non-language departments, teaching listening 
comprehension, preparatory work, supplementary materials. 
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Аннотация. Автор статьи поднимает проблему обучения аудированию английской 
речи студентов высших учебных заведений неязыковых факультетов Рассматриваются 
экстралингвистические факторы, способствующие лучшему погружению студентов  в тему 
аудиозаписи. При работе со студентами неязыковых факультетов необходимо 
сконцентрировать внимание на разработке материалов, которые будут служить 
поддержкой, окольцовывая аудирование. Задача преподавателя состоит в обеспечении 
слушателей высококачественными аудиозаписями, выполненными исключительно 
носителями языка, и подборкой ряда заданий, позволяющих оценить степень понимания 
прослушанного материала для дальнейшего повышения уровня восприятия на слух 
иностранную речь.  

Ключевые слова: обучение английскому языку как иностранному, студенты 
неязыковых факультетов, обучение аудированию, подготовительная работа, 
дополнительные материалы. 
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Аннотация. В работе рассматривается теоретическое обоснование употребления 

элемента то есть в разговорной речи. Для этого анализируются примеры произведений 
мастеров художественной прозы XIX века и примеры живой разговорной речи носителей 
русского языка XXI века. 

Ключевые слова: устная речь, слова-паразиты, ошибка 
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Abstract. The paper deals with the theoretical justification of the use of the element that is, in 

colloquial speech. To do this, we analyze examples of works by masters of fiction of the XIX century 
and examples of live colloquial speech of Russian speakers of the XXI century. 
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Abstract. The paper deals with the issue of the functioning of unconventional anthroponyms 

in the English language novel of the 20th century. The attention of the author is focused on such 
unconventional anthroponyms, which are created by the characters of a literary work themselves in 
the process of speaking in order to name the other characters of this work. It is concluded that the 
use of unconventional anthroponyms in artistic texts is occasional by nature and helps the reader 
assess the situation described and its participants correctly. 

Keywords: unconventional anthroponym, literary character, vocative nickname, graphon, 
fiction. 

References: 
1. Felecan O., Felecan  D. (2014) Unconventional Anthroponyms: Formation 

Patterns and Discursive Function . Cambridge Scholars Publ., 515 p. 
2. Hailey A. (1971) Wheels.  New York, 374 p. 
3. Lewis S. (1962) Babbitt . Moscow: Foreign Languages Publ. House, 454 p. 
4. Wallace I. (1981) The Second Lady. New York, 341 p.  
5. Warren R. (1979)  All the King’s men. Moscow: Foreign Languages Publ. 

House, 448 p. 
6. Kukharenko V. A. (2004) Intepretatsiya tekstu [Text 

Interpretation].Vinnytsya: Nova kn., 272 p. 
7. Greene G. (1959) The Quiet American. Moscow: Foreign Languages Publ. 

House, 225 p. 
8. Dreiser Th. (1964)  The Financier. Moscow: Foreign Languages Publ. House, 

522 p. 
9. Hemingway E. (1976) A Farewell to Arms.  Moscow: Foreign Languages 

Publ. House, 320 p. 
10. Galsworthy J. (1976) A Modern Comedy: The White Monkey. Moscow: 

Foreign Languages Publ. House, 303 p. 
11. Aldington R. (1958) Death of a Hero. Moscow: Foreign Languages Publ. 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 71 

House,  443 p. 
Литература:  
1. Felecan O., Felecan  D.  Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and 

Discursive Function /  Oliviu Felecan and Daiana Felecan . –Cambridge Scholars Publishing , 2014. 
– 515 p. 

2. Hailey A. Wheels / A. Hailey. – New York, 1971. – 374 p.  
3. Lewis S. Babbitt /  S.Lewis. – M.: Foreign Languages Publ. House, 1962. – 454 p. 
4. Wallace I. The Second Lady / I.Wallace. – New York, 1981. – 341 p.  
5. Warren R. All the King’s men. – M.: Foreign Languages Publ. House, 1979. – 448 p. 
6. Кухаренко В. А. Інтепретація тексту / В. А. Кухаренко. – Вінниця: Нова кн., 2004. – 

272 с. 
7. Greene G. The Quiet American / G.Greene. – M.: Foreign Languages Publ. House, 1959. – 

225 p. 
8. Dreiser Th. The Financier / Th. Dreiser. – M.: Foreign Languages Publ. House, 1964. – 

522 p. 
9. Hemingway E. A Farewell to Arms / E.Hemingway. – M.: Foreign Languages Publ. 

House, 1976. – 320 p. 
10. Galsworthy J. (1976) A Modern Comedy: The White Monkey. Moscow: Foreign 

Languages Publ. House, 303 p. 
11. Aldington R. (1958) Death of a Hero. Moscow: Foreign Languages Publ. House,  443 p. 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о функционировании 

неконвенциональных антропонимов в англоязычном романе XX века. Внимание автора 
сосредоточено на таких неконвенциональных антропонимах, которые создаются самими 
персонажами литературного произведения в процессе речи для того, чтобы назвать других 
персонажей этого произведения. В частности, рассматриваются вокативные имена-
прозвища, характеризующиеся единичным употреблением в речи персонажей при 
обращении друг к другу и графоны, которые используются в художественном тексте для 
обозначения искажения орфографической нормы с целью отражения нарушения  
фонетической нормы. Делается вывод о том, что использование неконвенциональных 
антропонимов в художественном тексте носит окказиональный характер и помогает 
читателю правильно оценить описанную ситуацию и ее участников. 

Ключевые слова: неконвенциональный антропоним, литературный персонаж, 
вокативное прозвище, графон, художественная литература.  
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Аннотация: В работе представлено теоретическое обоснование понятия согласия 
как важнейшей части разговорной речи, а также его рассмотрение в драматургии А.В.  
Вампилова («Утиная охота»). Метод сплошной выборки материала помогает 
охарактеризовать стилистические особенности данных реплик-согласий, на основе 
которых можно говорить о творческой манере автора-драматурга.  

Ключевые слова:согласие, диалог, ответная реплика, современная драматургия, 
интонация. 
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Abstracts. The paper presents a theoretical justification of the concept of consent as the most 
important part of the conversation, as well as its consideration in the drama AV Vampilov ("Duck 
hunting"). The method of continuous sampling of the material helps to characterize the stylistic 
features of these replica concordances, on the basis of which we can talk about the creative manner 
of the author-playwright. 

Key words: consent, dialogue, response, modern drama, intonation. 
Статья отправлена: 13.02.2019 г. 

 © Хохлова И.А. 
 

CID: BG1-019 
УДК 811:161,2 

THE PROBLEMS OF THE EKOLOGY UKRAINIAN LANGUAGE 
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Troyan A.A. /Троян  А.О. 
c.f.s.PhD, as.prof. / к.ф.н., доц. 

Odessa State University of ekology, Odessa, Lvovskа, 15, 65016 
Одеський державний екологічний  університет, Одеса, вул. Львівська, 15, 65016 

Kantarzhi N.I./Кантаржи Н.І. 
s.t. / ст.викл. 

Odessa State University of ekology, Odessa, Lvovskа, 15, 65016 
Одеський державний екологічний  університет, Одеса, вул. Львівська,.15, 65016 

 
Анотація: Стаття присвячена проблемі екології української мови, яка пов’язана з 

проблемою культури мовлення сучасної молоді. Мовна проблема сучасної молоді - це 
вживання, сленгу, жаргону, ненормативної лексики, суржику. Забруднення мови словесним 
брудом  розглядається, як забруднення навколишнього середовища. В роботі  надаються 
пропозиції   щодо підвищення культури мовлення молоді як умови збереження екології рідної 
мови. 

Ключеві слова:  екологія, екологія мови, забруднення навколишнього середовища, 
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забруднення мови, сленг, жаргон, ненормативна  лексика, суржик, українська мова, 
культура спілкування, сучасна молодь.  
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Abstract: The article is devoted to the problem of the ecology of the Ukrainian language, 
which is connected with the problem of the culture of  speеch  modern youth. The language problem 
of modern youth is the use of non-normative vocabulary, surzhik , jargon, slang vocabulary. 
Pollution of language by verbal dirt is considered as pollution of the environment. The  attention is 
paid  to improve the culture of youth broadcasting as a condition for preserving the environment of 
the native language.   

Key words: ecology, language ecology, pollution of the environment, pollution of language, 
slang, jargon, non-normative  vocabulary, surzhik, ukrainian language, culture of the speеch, 
modern youth. 
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Анотація. У статті розглянута проблема специфіки прояву ідеології соціального 

лібералізму в площині вирішення практичних завдань трансформації різних сфер суспільного 
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життя в сучасній Україні.  Визначено актуальні завдання політичної влади щодо 
забезпечення принципу соціальної справедливості в умовах економічної лібералізації.   

Ключові слова: соціал-лібералізм, соціальна справедливість, соціальне партнерство, 
соціальна політика, державний патерналізм, недержавна соціальна інфраструктура, 
соціальна відповідальність капіталу. 
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Abstract. The article deals with the specificity of the manifestation of the ideology of social 

liberalism in the plane of solving practical problems of the transformation of various spheres of 
social life in modern Ukraine. The actual tasks of political power in ensuring the principle of social 
justice in the conditions of economic liberalization are determined.  
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Abstract. The authors examine the structure and behavior of the students of Dorpat 
University and conclude that students were part of a corporate organization that was used by its 
participants for joint entertainment. The behavior of students could go beyond the limits of decency. 
The administration of the university and the residents of the city strove to smooth out conflicts, to 
free students from punishment, which contributed to the preservation of existing behavior patterns. 
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Аннотация. Авторы выясняют место и роль Дерптского университета в системе 
высших учебных заведений Российской империи в 20–30-е гг. XIX в. На основании анализа 
мемуаров дерптских студентов, а также воспоминаний Фаддея Булгарина, известного 
издателя и журналиста, который сдавал комнаты студентам, авторы рассматривают 
состав и модели поведения дерптского студенчества. Авторы приходят к выводу, что для 
студенчества была характерна корпоративная организация, использовавшаяся её 
участниками для совместных развлечений. Поведение студентов часто выходило за рамки 
пристойности. В частности, студенты позволяли себе оскорблять полицмейстера, 
врываться ночью в квартиры горожан и даже избивать их, бросать камни в окна жителей 
Дерпта, оскорблять жен и дочерей городских обывателей. Опасным развлечением как для 
имущества, так и для жизни горожан являлись частные дуэли студентов. Несмотря на 
вышеперечисленные факторы, жители Дерпта редко решались доносить о студенческих 
выходках по финансовым причинам. Большинство жителей города зарабатывали средства 
существования, обслуживая членов университета, и не хотели терять устойчивые 
источники дохода. В результате студенческие выходки оставались безнаказанными, что 
только укрепляло корпоративный дух, консервировало сложившиеся модели поведения. 

Ключевые слова: Дерпт, университет, Российская империя, студенчество, модели 
поведения.  
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Анотація. В роботі розглядаються питання культурного та національного нищення 
російськими властями в Галичині будь-яких проявів національної ідентичності українців в 
суспільно-політичному житті Східної Галичині на початку Першої світової війни. Саме 
тому метою даної публікації є показати руйнівну політику по нищенню українства у 
Галичині російською владою протягом вересня 1914 – червня 1915 рр. 

Ключові слова: Східна Галичина, нищення культури, освіти, русифікація 
Перша світова війна будучи найбільш кровопролитною і руйнівною на той 

час завдала важких людських, матеріальних і моральних втрат багатьом 
народам, у тому числі й українському. Однією з головних цілей війни царизм 
вважав завоювання Галичини та придушення українського руху на цілій 
українській території. Вже в перші дні після початку війни в Росії почався 
шалений наступ на українство. 

Галичину чекало повна русифікація та заборона всього українського. 
Провідником цієї політики став генерал-губернатор, граф Г.О.Бобрінський. 
Під час зустрічі з мешканцями Львова він висловив своє бачення 
політики російських властей: "Восточная Галиция й Лемковщина искони - 
коренная часть единой великой Руси; в этих землях коренное население всегда 
было русским, устройство их посему должно быть основано  на русских 
началах. Я буду вводить здесь русский язык, закон и устройство"[1].  

Постановою генерал-губернатора від 23 вересня 1914 р. про цензуру, 
заборонявся продаж книг російською мовою і "малорусском наречии", 
виданих поза межами Російської імперії[2]. З приходом російського війська 
до Львова закрито всі українські часописи, видання знищувалися, друкарні 
піддавалися погромам. Губернатор Г. Бобрінський дозволив, крім польських і 
москвофільських, видавати єврейські газети тільки з дозволу цензора. Станом 
на 1 грудня 1914 р. з дозволу російських окупаційних властей у Львові 
виходили одна російська, дві москвофільські і шість польських газет. 
Категорично заборонялося видавати пресу українською мовою, незважаючи 
на те, що більшість населення Східної Галичини становили українці. 

Російська влада з перших днів перебування у Львові заходилася 
нищити і руйнувати все українське. Були закриті всі українські часописи. 
Друкарні українських видань піддавалися погромам, конфіскації і закривалися. 
Всі українські друковані видання у Львові були закриті. Припинили виходити 
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всі без винятку українські періодичні видання. З п’ятдесяти періодичних видань 
що виходили у Львові до окупації російською армією, було призупинено і 
закрито 48 газет, а два продовжили виходити у Відні[3]. 

Одночасно із забороною всіх українських часописів конфіскації підлягали 
українські книжки. Автори звинувачувались в антидержавній пропаганді й 
карались за "видання і розповсюдження ворожих встановленому ладові творів" 
позбавленням всіх громадянських прав і засланням у Сибір[4].  

Розпорядженням штабу військового генерал-губернатора від 23 жовтня 
1914 р. населення повідомлялося про розгляд воєнною цензурою приватної 
кореспонденції тільки російською, польською, чеською, румунською, 
англійською і німецькою мовами. Листи і телеграми на "прочих языках и 
наречиях" знищувалися [5].  

Російська влада заборонила діяльність усіх організацій, товариств. Без 
дозволу поліції не можна було ставити театральні вистави, проводити 
концерти, лекції, демонструвати кінофільми. 

Важливе місце в асиміляторській політиці росіян займала русифікація 
школи. Активними прихильниками русифікації української школи 
виступили галицькі москвофіли. Їх лідер В. Дудикевич у записці для 
російської адміністрації зазначав, що всі школи від початкової до вищої 
мають бути тільки російськими. Для поляків він радив надати університет і 
політехніку у Варшаві. Замість богословського факультету в університеті 
створити у Львові духовну православну академію. 

З 1 січня 1915 р. у Львові та на окупованій території губернатор дозволив 
відкрити декілька приватних російських середніх і початкових шкіл. 
Санкція на відкриття польських видавалася лише при умові обов'язкового 
викладання російської мови не менше 5 годин на тиждень. Склад вчителів 
затверджував генерал-губернатор. Історія, географія, польська мова і 
література вивчалися лише за підручниками, виданими у Росії. 

Про викладання українською мовою таких предметів, як українська 
мова і література в документах не згадувалося. З Росії стали прибувати 
педагогічні кадри і приватні особи. Російські чиновники розраховували 
протягом десяти років відновити роботу 9 тисяч початкових шкіл на російських 
засадах у Галичині, Лемківщині та Північній Буковині, що функціонували при 
австрійській владі. Фактично це був план знищення української школи. 

М.С. Грушевський, відзначаючи роль освіти, писав, що серед усіх потреб 
нашого національного життя потреба рідної школи найголовніша, бо народ, 
який не має своєї школи, може бути лише пасербом чужих народів, а ніколи не 
виб'ється на самостійну дорогу існування [6].  

 Великих втрат зазнали бібліотеки та архіви. Вони стали об'єктами 
пограбувань та цілеспрямованої політики знищення і вивезення культурних 
цінностей. Значних втрат збереженню бібліотечних фондів завдавала практика 
російських властей перетворення на казарми приміщень книгозбірень музеїв, 
розміщення у них вояків російської армії. 

Війна перервала розквіт товариства "Просвіта" яке утримувало бібліотеку, 
книгарні, друкарні, організовувало філії і читальні у містах і селах, 
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влаштовувало курси для неписьменних, вело активну пропагандистську 
діяльність. З 2944 читалень, що діяли у 1914 р., у 1915 році залишилося 850, 
решта було знищено[7]. 

Відомий тогочасний етнограф В. Гнатюк зауважив: "Ми тоді зрозуміли, як 
то наші пам"ятки літературні  пропадали в старину, в Х-ХVІІІ століттях, коли 
тюрки, хозари, берендії, печеніги, татари й турки... не могли оказувати 
більшого  розуміння для нашої культури від теперішнього "христолюбивого 
воїнства" російського царя" [8]. 

У зв’язку з тим вояки-наддніпрянці російської армії відвідували українські 
книгарні і розкуповували різні українські книжки, особливо "Кобзар". 
Російська адміністрація видала розпорядження про заборону продажу, а також 
видавати з бібліотек книги російською та українською мовами, виданих поза 
межами Росії (за невиконання загрожувала кара до 3 місяців тюрми або 3000 
рублів штрафу) [9]. 

Новою трагедією для населення Галичини обернувся відступ російських 
військ. Масово вилучалися мистецькі та культурні цінності, грабувалися фонди 
бібліотек. Прокотилася нова хвиля арештів. 
 

Література: 
1. Прикарпатская Русь –Львов, 1914. – 12/25/ сент. 
2. Украинская жизнь – М., 1914. №8-10. С. 104 
3.Ромашок М., Галушко М. Українська преса Львова на зламі століть // 

Українські часописи Львова 1848-1939 рр. Т.2. 1901-1919 рр., Львів, 2002.,С.76. 
4. Вістник Союза визволення України - Відень,1915, .№9-10.-С.20. 
5. Прикарпатская Русь. - Львов, 1914., 23 окт. 
6. Грушевський М. Про українську мову і українську школу. Київ, 1991. 
7. Нарис Історії "Просвіти"/ Львів-Краків-Париж,1993, С.43. 
8. Луців Л. Літературний Львів //Наш Львів: Ювілейний збірник 1252-1952. 

Нью-Йорк,1953, С.64. 
9. Баран І., Мазур О. Нищення російськими властями української мови, 

школи та освіти в Галичині на початку Першої світової війни / Мазур О., 
Баран І. // «Держава та армія», Вісник НУ «Львівська Політехніка», №724, 
Львів, 2012р., С.99-108. 

References:  
1. Prykarpatskaia Rus –Lvov, 1914. – 12/25/ sent. 
2. Ukraynskaia zhyzn – M., 1914. №8-10. S. 104 
3.  Romashok M.,Halushko M.Ukrainska presa Lvova na zlami stolit // Ukrainski chasopysy 

Lvova 1848-1939 rr.. T.2. 1901-1919 rr., Lviv, 2002.,S.76. 
4. Vistnyk Soiuza vyzvolennia Ukrainy - Viden,1915, .№9-10.-S.20. 
5. Prykarpatskaia Rus. - Lvov, 1914., 23 okt. 
6. Hrushevskyi M. Pro ukrainsku movu i ukrainsku shkolu. Kyiv, 1991. 
7. Narys Istorii "Prosvity"/ Lviv-Krakiv-Paryzh,1993, S.43. 
8. Lutsiv L. Literaturnyi Lviv //Nash Lviv: Yuvileinyi zbirnyk 1252-1952. Niu-York,1953, 

S.64. 
9. Baran I., Mazur O. Nyshchennia rosiiskymy vlastiamy ukrainskoi movy, shkoly ta osvity v 

Halychyni na pochatku Pershoi svitovoi viiny / Mazur O., Baran I. // «Derzhava ta armiia», Visnyk 
NU «Lvivska Politekhnika», №724, Lviv, 2012r., S.99-108. 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 79 

Abstract. The policy of the Russian governance in Galicia about the issue of Ukrainian topic 
in general is analyzed. In particular, the policy of the Russian administration in Galicia regarding 
the russification of Ukrainians,  the destruction of the Ukrainian language, schooling and education 
was considered.  

The attitude of the Russian authorities to any manifestations of independence of Ukrainians is 
shown. The destruction and plundering of cultural values of libraries and museums by Russians is 
considered. 

Key words: Galicia, russification, language, schooling and education  
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Анотація. В роботі виконано статистичний аналіз часових рядів підземного стоку, 

розрахованого за спрощеною структурою, використовуючи методи моментів і найбільшої 
правдоподібності. Оцінка однорідності рядів гідрологічних характеристик та їх 
репрезентативності виконана з використанням відповідних критеріїв та гідролого-
генетичного методу. Для узагальнення статистичних характеристик по території та їх 
осереднення використано метод сумісного аналізу. 

Ключові слова: підземний стік, статистичний аналіз, узагальнення, осереднення. 
Вступ. Раціональне використання та охорона водних ресурсів вимагає 

оцінки змін мінімальних витрат води в річках при сучасних кліматичних 
умовах. Ґрунтові води забезпечують 14 % загального водоспоживання в країні, 
вони є другим по значущості джерелом живлення річок, яке в північних і 
північно-західних областях може досягати 50 %. Формування підземного стоку 
в річці і теоретичний опис цього процесу представляє значний науковий інтерес 
і має певні прикладні аспекти. Режим ґрунтових вод, так само, як і поверхневих 
піддається дії водогосподарських перетворень, серед яких найбільш значними є 
сільськогосподарські меліорації [1]. 

Майже цілий рік підземний стік забезпечує водність річок в найбільш 
маловодні періоди (літньо-осіння і зимова межень). Інтенсивність ґрунтового 
стоку в річці залежить від ряду природних чинників і умов, з яких найбільше 
значення мають кліматичні особливості, геологічна будова, літологічний склад 
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гірських порід, характер рельєфу і рослинності, а також ерозійна діяльність 
річкової мережі.  

Річка Прип’ять найбільша за величиною й водністю ліва притока 
р. Дніпро, розташована в зоні надмірного і достатнього зволоження, ґрунтові 
води лежать не глибоко, опади великі, а випаровування мале, інфільтраційним 
водам належить головна роль у формуванні ґрунтових вод першого горизонту. 

Для реалізації основних принципів оцінки підземного припливу в річки на 
підставі розчленовування річкового стоку в практиці гідрологічних і 
гідрогеологічних робіт використовуються детальні і спрощені схеми. 

Для розрахунку підземного припливу до річки було використано спрощену 
схему запропоновану А.М. Бефані [2], за якою ґрунтовий стік розраховується як 
напівсумма тридцяти добових мінімальних витрат води (модулів стоку) в 
період літньої і зимової межені 

2/)(
min,30min,30 зл

qqqпідз += ,                              (1) 
де 

лq min,30
 - тридцятидобовий мінімум за період літньої межені, л/(с·км2);  

зq min,30
 - тридцятидобовий мінімум за період зимової межені, л/(с·км2). 

 
Методика дослідження. Відповідно СНиП 2.01.14-83 «Определение 

расчетных гидрологических характеристик» [3] статистичні параметри часових 
рядів стокових характеристик визначались методами моментів і найбільшої 
правдоподібності. Оцінка однорідності рядів гідрологічних характеристик та їх 
репрезентативності виконана з використанням відповідних критеріїв та 
гідролого-генетичного методу.  

Передумовою до статистичного аналізу характеристик часових рядів 
підземного стоку є перевірка їх на однорідність, яка може бути здійснена на 
основі використання стандартних (параметричних) і непараметричних 
критеріїв. У випадках, коли у розпорядженні дослідника є порівняно короткі 
ряди спостережень, для оцінки їх однорідності найчастіше за все 
використовується критерії Ст’юдента, Фішера та Уілкоксона.  

За критерієм Фішера однорідними можна вважати на 1 %-м рівні 
значущості 20 ряди (77 %), за критерієм Ст’юдента - 16 рядів з 26 (62 %), а за 
критерієм Уілкоксона лише 9 рядів (35 %). 

Дослідження показують зростання частки підземного живлення, 
збільшення частки літньо-осінньої межені в річному об’ємі стоку, збільшення 
мінімальних середньомісячних витрат води за період зимової та літньо-осінньої 
межені. Тому ряди мінімальних 30-денних (середніх за місяць) витрат води 
літньо-осінньої та зимової межені необхідно було дослідити на циклічність 
коливань від початку спостережень по 2015 р., використовуючи метод 
різницевих інтегральних кривих. Аналіз одержаних результатів коливання в 
рядах літньо-осінної та зимової межені на гідрологічних постів показує, що з 
1940-х років спостерігається фаза зменшення підземного стоку, яка тривала до 
другої половини 70-х років ХХ століття. Надалі вона змінилася фазою 
поступового збільшення мінімального стоку, яка продовжується до 
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сьогоднішнього часу. Таким чином, для розрахунку підземного стоку на 
розглянутій території можна використовувати весь розрахунковий період. 

Результати дослідження. Оцінка статистичних параметрів була виконана 
за методом моментів та методом найбільшої правдоподібності. Розрахунковий 
період містить приблизно однакове число багатоводних і маловодних років, що 
дозволяє розглядати його як той, що відображає особливості генеральної 
сукупності. Розрахунок виконано по даних 26 гідрологічних постах в басейні 
р. Прип’ять.  

На розглянутій території середнє багаторічне значення підземного стоку 
річок підзq  змінюється від 2,87 л/(с·км2) (в басейні річки Стир), а також у 
басейні р. Горинь, яка відрізняється закарстованістю, до 0,80 л/(с·км2) (річка 
Тня). Величина коефіцієнта варіації змінюється від 0,29 (р. Стир - с. Луцк) до 
1,24 (р. Вижевка - с. Руда). Коефіцієнт r(1) коливається в межах від 0,05 до 0,75, 
що може пояснюватися природною (для закарстованих річок) і штучною 
(ставками і водосховищами) зарегульованістю стоку.  

Надалі досліджувалася можливість осереднення статистичних параметрів 
підземного стоку, визначених за (1), застосувавши метод сумісного аналізу. 

Суть методу зводиться до визначення складових просторової дисперсії 
якого-небудь статистичного параметру  

222
СГП σσσ += ,                                                    (2) 

де 2
Пσ  - повна складова дисперсії параметра; 2

Гσ  - географічна складова 

дисперсії параметру; 2
Сσ  - випадкова складова дисперсії. 

Якщо виконується умова 
2
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2

2
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Г
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С

σ

σ

σ

σ
> , то можна зробити висновок, що 

просторовий розподіл досліджуваного параметру більшою мірою визначається 
випадковими властивостями об'єднуваних вибірок і в меншій – зміною фізико-
географічних умов по території. Отже, вибіркові оцінки параметрів можуть 
бути осереднені в межах території, що досліджується (табл. 1). Необхідно 
підкреслити, що якість об'єднання тим вище, чим менше внесок географічної 
складової в просторову дисперсію параметрів. 

 
Висновок. Статистичні параметри часових рядів підземного стоку були 

розраховані за методом моментів та найбільшої правдоподібності, а за 
допомогою методу сумісного аналізу виконано їх просторове узагальнення по 
території. Встановлено, що в межах басейну р. Прип’ять параметри 
об'єднуються в один район. Статистичні параметри в межах басейну Прип’яті 
були осереднені і значення рекомендується приймати: норма підземного стоку 

підзq  – 1,39 л/(с·км2), коефіцієнт варіації vС  - 0,68, коефіцієнт асиметрії sС  – 
1,51, коефіцієнт автокореляції )1(r  - 0,3, а vs СС /  – 2,0. Отримані результати 
будуть використані у подальших дослідженнях при розробці методів 
визначення величин підземного стоку в басейні р. Прип’ять. 
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Таблиця 1  
Районування статистичних параметрів підземного стоку в басейні 

р. Прип’ять за методом сумісного аналізу 

С
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ра
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тр
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Внесок складової в 
просторовою дисперсії 

параметра 

Середнє 
квадратичне 
відхилення 

cpσ  Випадкова % Географічна % 
підзq  Прип’ять 1,39 100 0 0,89 

vС  Прип’ять 0,68 100 0 1,11 
)1(r  Прип’ять 0,3 100 0 0,012 

sС  Прип’ять 1,51 100 0 6,44 
vs СС /  Прип’ять 2,00 84 16 0,665 
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Abstract. In this work a statistical analysis of time series of underground drain calculated 

according to the simplified structure, using the moments and the most plausible methods. The 
homogeneity of the series of hydrological characteristics and their representativeness is estimated 
using the appropriate criteria and the hydro-genetic method. For generalization of statistical 
characteristics on the territory and their averaging, the method of joint analysis is used. It is 
established that within the Pripyat river basin, the parameters are combined into one area. The 
statistical parameters within the Pripyat basin were averaged and the values are recommended to 
be adopted: the rate of underground drainage is 1.39 L / (with • km2), the coefficient of variation is 
0.68, the coefficient of asymmetry is 1.51, the coefficient of autocorrelation is 0.3 , and vs СС /  - 
2.0. 

Key words: underground runoff, statistical analysis, generalization, averaging. 
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Аннотация: Занятия баскетболом способствуют, увеличению функциональных 
характеристик зрительного анализатора: поля зрения, остроты зрения, глубинного зрения 
и пропускной способности зрительного анализатора 

Ключевые слова: баскетбол, физические упражнения, зрение, сенсорная система. 
Для того чтобы добиться высоких показателей результативности, техники 

игры, а так же повышения мастерства - важную роль играют: деятельность 
мозга при игре в баскетбол, возраст и управление произвольными движениями, 
двигательные навыки, развитие умственной работоспособности, деятельность 
всех органов и систем человеческого организма. Немаловажную роль в этом 
играют сенсорные системы, а в частности зрительная сенсорная система. К 13-
14 годам зрительная сенсорная система практически приближается к уровню 
взрослого человека. Занятия баскетболом способствуют, увеличению 
функциональных характеристик зрительного анализатора: поля зрения, остроты 
зрения, глубинного зрения и пропускной способности зрительного анализатора 

Для применения рациональной методики обучения необходимо знать 
закономерности возрастного развития главнейших систем организма. 
Изменения, происходящие в строении и функциональном состоянии организма 
юных спортсменов, обусловлены не только воздействием систематических 
занятий физическими упражнениями, но и возрастными особенностями. 

Баскетбол относится к нестандартным ситуационным физическим 
упражнениям резкой переменной интенсивности. В процессе игры 
интенсивность движений может быть то максимальной, то умеренной, а в 
отдельные моменты игры активная мышечная деятельность может быть 
прекращена. Подобные изменения интенсивности происходят непрерывно, что 
определяется изменяющейся обстановкой, условиями игры. В результате при 
игре в баскетбол складывается своеобразный динамический стереотип нервных 
процессов, обеспечивающий быстрый переход, переключение функций с 
одного уровня деятельности на другой, с высокого на низкий и наоборот. 

Баскетболисты отличаются хорошими показателями поля зрения, 
глубинного зрения, что позволяет им хорошо ориентироваться на площадке. 
Высокого уровня развития достигает двигательный анализатор. 
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Деятельность баскетболиста в игре складывается как из индивидуальных 
действий в нападении и защите, так и из коллективных, именно с этих приёмов 
игры и начинается преимущественно овладение индивидуальных действий в 
нападении. Практика, опыт и записи игр говорят о том, что овладение этими 
навыками в значительней степени связаны с правильной оценкой игровой 
обстановки, следовательно, и с величиной периферического зрения. 

Выяснив такую прямую взаимосвязь, было решено подобрать для 
занимающихся в этой группе упражнения на развитие периферического зрения. 
При обучении индивидуальным действиям в нападение упражнения были даны 
с учетом этого обстоятельства: обучая тому или иному приёму развивать поле 
зрения, т.е. в процессе обучения преследовать цель не только правильного 
выполнения технического приёма, но и поставить баскетболиста в условия, где 
он вынужден, был бы выполнять приём, оценивая обстановку, своевременно и 
целесообразно реагировал на неё. Большинство упражнений носило 
комплексный характер, начиналось, выполнялось, заканчивалось по 
зрительному сигналу. В начале зрительные сигналы воздействовали в основном 
на центральное поле зрения, а затем на периферическое. Количество 
зрительных раздражителей постепенно увеличивалось и от игроков требовалось 
учение реагировать, обусловленные сначала перед заданием, а потом 
неожиданно в процессе самого выполнения технического приёма. Упражнения 
на развитие поля зрения у мальчиков применялись в течение семи месяцев в 
исследуемой группе. 

Вся деятельность баскетболиста, его тренировка, направлены на то чтобы 
он в игровой обстановке правильно оценивал ситуацию. 

Для того чтобы определить взаимосвязь периферического зрения с 
тактическим мышлением во время игры мы в начале нашего исследования 
поставили задачу определить, как развит данный показатель у мальчиков 
исследуемого возраста. 

В ходе исследования установлено, что с предложенным контрольным 
нормативом справились все мальчики. Средний результат по группе 
испытуемых до начала эксперимента составил 13,9 сек., результативность 
показаний зафиксирована 72% (табл. 1). Лучшие результаты были 
зафиксированы у трех спортсменов, что закономерно, т.к. ребята посещают 
секцию по баскетболу уже второй и третий год, не смотря на разницу в 
возрасте. Слабые результаты показали новички (рис.1). 

 
Статистические 

показатели 
Результ. контр. норм. Абсолютный 

прирост 
Фиксация 

Сент. Март Сент. Март 
X 13,86 11,06 2,8 72% 79% 
Т tpac>tkр 

Рисунок  1: Развитие поля зрения у мальчиков 13 - 14 лет, 
занимающихся баскетболом 

 
После изменения содержания учебно-тренировочных занятий (включения 

в тренировку специальных упражнений) было проведено повторное 
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педагогическое тестирование. Установлено, что средний результат 
контрольного норматива улучшился на 2,8 с и составил 11,06 сек. (tpac > tкp). 

Однако не максимальный результат, которого можно было бы достигнуть в 
результате включения в тренировочные занятия по баскетболу специальных 
упражнений. Процент попаданий также увеличился: в сентябре он составил 
72%, а в марте – 79%, таким образом, произошло увеличение на 8 % (табл. 1). 

Хочется отметить улучшение результатов у всех испытуемых, за 
исключением некоторых, которые  имели при первичном тестировании самые 
низкие результаты. Это подтверждает достаточно высокую эффективность 
используемых нами упражнений. 
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Анотація: спорт є невід'ємною частиною життя суспільства і все більше 

вкорінюється в ній. Так само, спортивні змагання є чільною темою для репортажів, 
статей, рекламних роликів, сюжетів, інформаційних повідомлень в соц.мережах, не 
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втрачаючи своєї актуальності. Вплив сучасних технологій і нових медіа сприятливо 
відбивається на цій сфері життя людей, представляючи її в новому світлі і збільшуючи 
інтерес до неї. Найважливіша соціально-психологічна роль спорту тягне до нього увагу 
спеціалістів різних галузей. 

Ключові слова: сучасні технології, спортивні змагання, мультимедіа комунікації, 
соціально-психологічна роль спорту. 

У сучасному світі спорт вже давно перестав сприйматися як банальний 
примусовий спосіб оздоровлення. Для багатьох людей, що прагнуть до 
підтримки свого здоров'я й тіла в належному стані, спорт – це спосіб життя. 
Здоров'я, правильне харчування, хороша фізична підготовка, режим, 
дотримання певних норм і правил - все це є основним складовим 
сьогоднішнього великого молодіжного руху. Все більше і більше молодих 
людей долучаються до активного способу життя. Їх увага залучається до цього 
саме за допомогою сучасних медіа і ЗМІ. 

Засоби масової інформації та сучасні медіа справляють відчутний вплив на 
висвітлення спортивних заходів в колах певних груп громадськості. Залучення 
до спортивної тематики заходу в першу чергу спрямована на дітей, підлітків, 
молодь. Нескладно здогадатися, де проводять більшість вільного часу школярі 
та студенти, звичайно, в інтернеті. Не обходяться без уваги і дорослі люди, які 
проводять весь день, сидячи без руху в задушливому офісі. У їх розпорядженні 
знаходиться інтернет та медіа. У сучасному світі реклама, новини, 
повідомлення, розміщення інформації про проведені заходи, події, конкурси, 
акції, знижки і т. д. розташовується на просторах всесвітньої павутини і 
знаходиться у відкритому доступі. Інформування цільових аудиторій через 
розміщення інформації про майбутніх спортивних змаганнях, естафетах, 
чемпіонатах на сайтах, інтернет - порталах, в соціальних мережах суттєво 
збільшують рівень обізнаності та поінформованості потенційних учасників. 
Таким чином, можна зробити висновок, що першим важливим пунктом у 
висвітленні спорт.заходів сучасними медіа є високий рівень інформованості 
споживача. 

Другим важливим пунктом можна назвати підвищення лояльності, або 
створення і поліпшення сприятливого іміджу заходи в очі громадськості. 
Приміром, просто нікому не відомі змагання, які проводяться в місті і не мають 
хорошої реклами, відгуків, підтримки з боку спонсорів не притягнуть належної 
уваги. У той час як змагання, інформація про яких підірвала інтернет, при 
цьому вона включає в себе історію та відгуки про попередніх проведених 
змагання (1-2 роки тому), фотозвіт, призи, наявність інформації про 
присутність ЗМІ на подію, обов'язкове оприлюднення спонсорів (якщо вони є). 
Дані про успішне проведення подібних змагань, про наявність подарунків та 
підтримки збільшує рівень довіри і престиж заходу. 

Третім пунктом можна назвати акцентування уваги на важливість спорту в 
житті людей і на проблемах, які можуть виникнути при його відсутності. 
Важливу функцію виконує тут соціальна реклама. Все більше і більше людей 
сьогодні починають займатися спортом і правильно харчуватися, стежити за 
фігурою і здоров'ям. Все це теж заслуга інтернету. Пропаганда активного 
способу життя та відмови від ледачого відпочинку поповнюється великою 
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кількістю прихильників кожен день саме завдяки розміщенню інформації про 
користь спорту, його переваги, ефективності у досягненні цілей, а так само про 
те, чим ризикує людина, що віддає перевагу проводити час в кафе розряду «fast 
food». Тут спрацьовують два психологічні фактори: перший - це люди, які 
дійсно зацікавлені у поліпшенні та продуктивності, і другий – так званий 
стадний інстинкт, «як всі». 

Так само, медіа впливають і на саме проведення спортивних ігор, так, 
скажімо, впроваджуються в їх структуру. На багатьох міських спортивних 
святах, таких як «Sport City Day», організатори просять учасників і глядачів 
робити фотографії і розміщувати їх в різних інтернет-порталах і в соціальних 
мережах з використанням певних хэштегов (своєрідні гіперпосилання). У цій 
невигадливої прохання є своя мета: простимулювати інформування 
громадськості, і привернути більше уваги. Крім цього, в соціальних мережах 
розігрується безліч нагород і заохочень, які так приваблюють людей. 

Соціальна значимість спорту, величезний інтерес до нього, викликаний 
непередбачуваністю результатів, інтригою, які притаманні змагань і 
привертають увагу фанатів і вболівальників, роблять спорт привабливим для 
розміщення роз'яснення його проблем журналістами різних видань, для 
репортажів і статей про найбільш серйозних змаганнях. Спортивні репортажі 
викликають настільки високий інтерес численної аудиторії, що стають 
важливими об'єктами, на фоні яких розміщується реклама. Дійсно, якщо перед 
екраном збираються сотні тисяч вболівальників, то передане в короткому 
інформаційному повідомленні донесення відразу помічається численної 
цільовою аудиторією. Так само спортивним новинам відводиться окрема 
рубрика, або розділ, певний час та в ефірі. Спортивні змагання являють собою 
яскраві видовищні заходи. Ця обставина також робить їх привабливими для 
творців рекламних роликів. Однією з творців найбільш ефективне спортивної 
реклами є фірма спортивних товарів «Nike». Їх рекламні ролики завжди 
зрозумілі, доступні та інформативні, і, що не менш важливо, вони ніколи не 
віддаляються від теми спорту та змагань. 

Таким чином, ми бачимо, що спорт є невід'ємною частиною життя 
суспільства і все більше вкорінюється в ній. Так само, спортивні змагання є 
чільною темою для репортажів, статей, рекламних роликів, сюжетів, 
інформаційних повідомлень в соц.мережах, не втрачаючи своєї актуальності. 
Вплив сучасних технологій і нових медіа сприятливо відбивається на цій сфері 
життя людей, представляючи її в новому світлі і збільшуючи інтерес до неї. 
Найважливіша соціально-психологічна роль спорту тягне до нього увагу 
спеціалістів різних галузей. Засоби масової інформації докладно висвітлюють 
великі змагання, як в спеціальних спортивних програмах, так і просто в 
новинах. Переможці змагань стають знаменитостями, перетворюються на 
зразки для наслідування. Їх фотографії, інтерв'ю з ними використовують у 
рекламних цілях не тільки в бізнесі, але в політичній та соціальній рекламі. 
Домінування спортивних репортажів, програм в ефірі радіо і телебачення, звітів 
у пресі, стає лише підтвердженням вище сказаних слів. 
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Abstract: sport is an integral part of life and more rooted in it. Also, sports are the dominant 

theme for stories, articles, commercials, stories, informational messages in the social networks 
without losing its relevance. The impacts of technology and new media has a positive impact on this 
area of people's lives by presenting it in a new light and increasing interest in it. The most 
important socio-psychological role of sport attracted to him the attention of experts in various 
fields. 

Key words: modern technologies, sports media communication, social-psychological role of 
sport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 89 

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS 
 

Инновационная техника, технологии и промышленность 
Innovative engineering, technology and industry 

Інноваційна техніка, технології і промисловість 
CID: BG1-005                                                                                                                                      6 
METHODS OF ASSESSMENT OF OPERATING EFFECTIVENESS OF THE 
INTELLECTUAL INFOR MATION AND ANALYTICAL SYSTEM OF 
OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT AT PHARMACEUTICAL 
INDUSTRY ENTERPRISES 
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Siryk A.O. / Сірик А.О., Evtushenko O.V. / Євтушенко О.В. 
Lych I.V. / Лич І.В., Soloshenko К.І. /Солошенко К. І. 
 
CID: BG1-029                                                                                                                                      9 
CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL ASSESSMENT OF TUBERS OF EARLY 
POTATOES 
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛУБНЕЙ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ 
Voitsekhovskii V. / Войцехoвский В., Shish A. / Шиш А., Mikhaylin I. / Михайлин И. 
Slobodaynik G.  / Слободяник Г., Orlovskiy N. / Орловский Н. 
 
CID: BG1-044                                                                                                                                    10 
USE OF PRINCIPLES OF HACCP FOR MANUFACTURE  
OF SOUR MILK CHEESE 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ НАССР ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СИРУ КИСЛОМОЛОЧНОГО 
Soloshenko K.I./ Солошенко К.І., Slobodyan O.P. / Слободян О.П.,  
Matiyaschuk E.V. / Матиящук О.В.. 
 

Информатика, кибернетика и автоматика 
Computer science, cybernetics and automatics 

Інформатика, кібернетика та автоматика 
CID: BG1-036                                                                                                                                    12 
SMART KNOWLEDGE-ORIENTAL SYSTEM RESEARCH ACME- 
POSSIBILITY PERSON 
SMART ЗНАННЯ-ОРІЄНТОВНА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ АКМЕ- 
МОЖЛИВОСТЕЙ ОСОБИ 
Antonov V.N. / Антонов В.М.  

 
Системы безопасности в современном мире 

Security systems in the modern world 
Системи безпеки у сучасному світі 

CID: BG1-015                                                                                                                                    13 
DJIBOUTI CODE OF CONDUCT 
ДЖИБУТИЙСКИЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 
Pulyaev I.A. / Пуляев И.А., Okulov V.I. / Окулов В.И., Tchaikovskiy I.V. / Чайковский И.В. 
 
 
 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 90 

CID: BG1-041                                                                                                                                    14 
PARTICIPATION OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN RESOLUTION 
OF ARMED CONFLICTS: UKRAINE AND OSCE. 
УЧАСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИРІШЕННІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ: 
УКРАЇНА ТА ОБСЄ. 
Biloshapka A.O. / Білошапка А.О. 

 
Архитектура и строительство 

Architecture and construction 
Архітектура і будівництво 

CID: BG1-043                                                                                                                                    15 
CEMENT DRY CONSTRUCTION MIXTURES WITH IMPROVED HEAT AND 
SOUND INSULATION PROPERTIES FOR THE DEVICE OF ELEMENTS OF 
FLOORS OF CIVIL BUILDINGS 
ЦЕМЕНТНЫЕ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕПЛО-
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛОВ 
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
Bondar A.V. / Бондарь А.В., Kovalsky V.P. / Ковальский В.П. 
Ocheretny V.P. / Очеретный В.П., Burlakov V.P. / Бурлаков В.П. 

 
Химия и фармацевтика 

Chemistry and pharmaceuticals 
Хімія і фармацевтика 

CID: BG1-004                                                                                                                                    18 
INTENSIFICATION OF BIOSYNTHESIS OF ANTITUMOR DRUG BASED ON 
ENDOPHYTIC FUNGI  
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ БІОСИНТЕЗУ ПРОТИПУХЛИННОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ 
ЕНДОФІТНИХ ГРИБІВ 
Makarenko Y.V. / Макаренко Є.В., Lych I.V. / Лич І.В. 
 
CID: BG1-014                                                                                                                                    20 
VARIOUS MORPHOLOGICAL-ANATOMIC AND MICROSCOPIC 
DIAGNOSTIC CHARACTERS OF INULA BRITANNICA L., 
INULA HELENIUM L. 
ВІДМІННІ МОРФОЛОГО–АНАТОМІЧНІ ТА МІКРОСКОПІЧНІ ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ 
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ INULA BRITANNICA L., INULA HELENIUM L. 
Yerenko O.K. / Єренко О.К. 
 
CID: BG1-016                                                                                                                                    21 
STUDY OF MACRO- AND MICROELEMENT COMPOSITION LIOPHYL 
EXTRACT PLANTAGO MEDIA L. 
ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ  
В ЛІОФІЛЬНОМУ ЕКСТРАКТІ PLANTAGO MEDIA L. 
Khortetska T.V. / Хортецька Т.В., Smoylovska G. P. / Смойловська Г.П. 
 
 
 
 
 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 91 

CID: BG1-021                                                                                                                                    23 
THE STUDY OF THE PHENOLIC COMPOUNDS FROM INFLORESCENCES 
OF TAGETES PATULA L. AND TAGETES ERECTA L 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У СУЦВІТТЯХ ЧОРНОБРИВЦІВ 
РОЗЛОГИХ ТА ЧОРНОБРИВЦІВ ПРЯМОСТОЯЧИХ 
Maliuhina O. O. / Малюгина Е. А., Smojlovska G. P. / Смойловская Г. П. 
 

Медицина и здравоохранение 
Medicine and healthcare 

Медицина і охорона здоров'я 
CID: BG1-033                                                                                                                                    25 
GENDER DYSPHORIA IN THE STRUCTURE OF MENTAL DISORDERS 
ГЕНДЕРНАЯ ДИСФОРИЯ В СТРУКТУРЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
Kozlova I.L./Козлова И.Л.  
 
CID: BG1-047                                                                                                                                    27 
STUDY OF BURN-TREATING ACTIVITY OF THE OINTMENT WITH 
ESSENTIAL OIL HERBS THYMUS TAURICUS KLOK ET SHOST 
ВИВЧЕННЯ ПРОТИОПІКОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЗІ З ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ ТРАВИ THYMUS 
TAURICUS KLOK ET SHOST 
Fukleva L.A. / Фуклева Л.А. 
 

Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство 
Agriculture, forestry, fishery and water management 

Сільське, лісове, рибне та водне господарство 
CID: BG1-008                                                                                                                                    27 
QUAILS PRODUCTIVITY UNDER THE USE OF ENZYME PREPARATION 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТНОГО 
ПРЕПАРАТУ 
Chudak R.А. / Чудак Р. А. 
 
CID: BG1-023                                                                                                                                    29 
INFLUENCE OF THE PROTRACTED APPLICATION OF FERTILIZERS IS ON 
INDEXES OF THE PRODUCTIVITY AND QUALITY  SPRING WHEAT 
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ТА 
ЯКОСТІ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ 
Kudriawytzka A.N. / Кудрявицька А.М., Holoschak A.A. / Голощак О.А. 
 
CID: BG1-030                                                                                                                                    30 
INFLUENCE OF CHEMICAL MELIORATION BY PHOSPHOGYPS ON THE 
GRADING OF SOIL 
ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ФОСФОГІПСОМ НА ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД 
ҐРУНТУ  
Makarova T.K. / Макарова Т.К. 
 
 
 
 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 92 

Экономика и торговля 
Economy and trade 

Економіка і торгівля 
CID: BG1-034                                                                                                                                    34 
STATE REGULATION OF ECONOMIC INNOVATIVE DEVELOPMENT IN 
RUSSIA 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДА ЭКОНОМИКИ РФ НА 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
Storozhenko O.M. / Стороженко О.М. 
 
CID: BG1-037                                                                                                                                    33 
FORMATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGY 
OF RUSSIAN BUSINESS IN MODERN CONDITIONS OF ITS DEVELOPMENT 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЕГО РАЗВИТИЯ 
Shakhovskaya L.S. / Шаховская Л.С., Zastavnaya P.M./ Заставная П.М. 
 
CID: BG1-045                                                                                                                                    34 
ALL-RUSSIAN PROJECT "NEW YEAR'S CAPITAL OF RUSSIA" AS AN 
EFFECTIVE MECHANISM OF DEVELOPMENT OF INTERNAL TOURISM 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ» КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 
Schepot'ev A.V. / Щепотьев А.В., Nadein V.V./ Надеин В.В., Lukyanova E. D./Лукьянова Е. Д. 
 
CID: BG1-035                                                                                                                                    36 
INNOVATION IN MODERN TECHNICAL EDUCATION  
ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ 
Zibrova О.V. / Зіброва О.В. 
 
CID: BG1-038                                                                                                                                    39 
SPECIFICS OF COST ACCOUNTING IN CONSTRUCTION 
СПЕЦИФИКА УЧЕТА ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Tkharkakhova I.G. / Тхаркахова И.Г., Khoretleva B.M. / Хоретлева Б.М. 
 

Менеджмент и маркетинг 
Management and marketing 
Менеджмент і маркетинг 

CID: BG1-028                                                                                                                                    42 
ANALYSIS OF THE MAIN FINANCIAL INDICATORS OF THE BANKING 
SECTOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Kovshova T.P. / Ковшова Т.П. 
 
 
 
 
 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 93 

CID: BG1-032                                                                                                                                    43 
CONCEPTUAL APPROACHES OF DETERMINATION OF JURISDICTIONS 
AND COMPETENCE OF STATE UPRAVLENEC 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЦЯ 
Orlov N. M. /Орлов М. М. 
 

Туризм и рекреация 
Tourism and recreation 

Туризм і рекреація 
CID: BG1-009                                                                                                                                    45 
THEORETICAL ASPECTS OF EXPANSION OF ANIMATION SERVICES FOR 
AGRICULTURAL ENTERPRISES  
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗШИРЕННЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
Abramova A.G.  / Абрамова А.Г., Homenko A.A. / Хоменко А.А., Savega O.E. / Савега О.Є. 
 
CID: BG1-010                                                                                                                                    46 
CONCEPTUAL BASES OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN  
HOTEL-MUSEUMS 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ГОТЕЛІВ-МУЗЕЇВ 
Malinevska Т.D. / Маліневська Т.Д., Medvid I.M. / Медвідь І.М. 
Shydlovska O.B. / Шидловська О.Б., Ishchenko T.I. / Іщенко Т.І. 
 
CID: BG1-040                                                                                                                                    49 
GASTRONOMIC FESTIVALS IN EVENT TOURISM 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ В СОБЫТИЙНОМ ТУРИЗМЕ 
Ibrisheva S.S. / Ибришева С.С. 
 

Образование и педагогика 
Education and pedagogy 

Освіта і педагогіка 
CID: BG1-002                                                                                                                                    50 
PRACTICAL SUGGESTIONS ON EFL TEACHING OF LISTENING 
COMPREHENSION TO STUDENTS OF NON-LANGUAGE DEPARTMENTS  
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 5 КУРСА ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» 
Davidenko O.M. / Давиденко О.М., Mironik O.V. / Мироник О.В. 
 
CID: BG1-006                                                                                                                                    51 
FEATURES MEDICAL DISCIPLINES TEACHING BASED ON STUDENT’S 
«CLIP» THINKING  
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН З УРАХУВАННЯМ 
«КЛІПОВОСТІ» МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 
Spirina I. D. / Спіріна І. Д., Shornikov A. V. / Шорніков А. В. 
Tymofieiev R.M. / Тимофєєв Р.М., Fawzy E.S. / Фаузі Є.С. 
 
 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 94 

CID: BG1-007                                                                                                                                    54 
INFLUENCE OF INDIVIDUAL-DIFFERENTIAL APPROACH 
ON THE FORMATION OF CREATIVE POTENTIAL OF FUTURE COMPUTER 
SCIENCE TEACHERS 
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ 
НА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ІНФОРМАТИКИ 
Ovcharov S.M. / Овчаров С.М. 
CID: BG1-022                                                                                                                                    56 
INTEGRATED ORIENTATION OF PROCESS OF FORMATION AND 
DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTERESTSOF ELEMENTARY  
SCHOOL PUPILS WITH INTELECTUAL DISABILITIES IN 
EXTRACURRICULAR TIME 
ІНТЕГРОВАНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ 
ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 
Odynchenko L.K. / Одинченко Л. К., Dmytriieva I. V. / Дмитрієва І. В. 
 
CID: BG1-026                                                                                                                                    57 
INCLUSION OF ADDITIONAL TOPICS TO THE LINEAR ALGEBRA COURSE 
PROGRAM FOR ECONOMISTS AND MANAGERS 
ВКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕМ В ПРОГРАММУ КУРСА ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 
ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ 
Shashkin  S.Yu. / Шашкин С.Ю. 
 
CID: BG1-042                                                                                                                                    58 
THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN MODERN HIGHER 
EDUCATION 
РОЛЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ 
Golub T.P. / Голуб Т.П. 
 

Психология и социология 
Psychology and sociology 

Психологія і соціологія 
CID: BG1-024                                                                                                                                    58 
PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE EMPLOYEES OF THE LAW 
ENFORCEMENT BODIES OF UKRAINE 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ УКРАИНИ 
Astremska I. / Астремская И. 
 
CID: BG1-039                                                                                                                                    61 
PROCRASTINATION AS A SOCIAL APATHY OF PEOPLE WHO ARE AT THE 
HIGH-RISK GROUP FOR DIABETES MELLITUS: LOCAL TERRITORIAL 
DIMENSION 
ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА АПАТІЯ ЛЮДЕЙ ГРУПИ РИЗИКУ НА ЦУКРОВИЙ 
ДІАБЕТ: ЛОКАЛЬНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР 
Korshun T. V./Коршун Т.В., Cherkashyna T. O./Черкашина Т.О. 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 95 

 
CID: BG1-017                                                                                                                                    62 
PSIHOLOGICHESKAYA SELF-REGULATION. AS A MEANS OF SELF-
CONTROL OF THE BODY 
ПСИХОЛОНГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ. КАК СРЕДСТВО СОБСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА 
Akhmetov N. Ah. / АхметовН.А., Zekenov P.S. / Джекенов П.С. 
 

Философия 
Philosophy 
Філософія 

CID: BG1-025                                                                                                                                    64 
LANGUAGE IN FORMATION OF A PERSONALITY ETHNIC IDENTITY 
Kornienko О.М. / Корнієнко О.М., Kornienko L.М. / Корнієнко L.М. 
 
CID: BG1-048                                                                                                                                    65 
CONFLICTIZATION OF INTERSTATE RELATIONS IN THE POST-BIPOLAR 
WORLD: A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS  
КОНФЛИКТИЗАЦИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОСТБИПОЛЯРНОМ 
МИРЕ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
Воропаева Т.С. / Voropayeva T.S.  
 

Филология, языковедение и литературоведение 
Philology, linguistics and literary studies 

Філологія, мовознавство і літературознавство 
CID: BG1-001                                                                                                                                    68 
PRACTICAL SUGGESTIONS ON EFL TEACHING OF LISTENING 
COMPREHENSION TO STUDENTS OF NON-LANGUAGE DEPARTMENTS  
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 
ФАЛЬТЕТОВ АУДИРОВАНИЮ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 
Krichker O.Ye. / Кричкер О. Е. 
 
CID: BG1-011                                                                                                                                    69 
THE ELEMENT ТО ЕСТЬ: NECESSITY OR OVERKILL 
ЭЛЕМЕНТ ТО ЕСТЬ В РЕЧИ: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ИЗЛИШЕСТВО 
Smirnov O.N. / Смирнов О.Н., Varyushenkova E.N. / Варюшенкова Е.Н. 
 
CID: BG1-012                                                                                                                                    70 
ON THE FUNCTIONAL PECULIARITIES OF SOME TYPES OF 
UNCONVENTIONAL ANTHROPONYMS IN FICTION  
К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНЫХ 
АНТРОПОНИМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Slobodiak S.I. / Слободяк С.И. 
 
 
 
 
 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 96 

CID: BG1-013                                                                                                                                    71 
STYLISTIC FEATURES OF SPEECH REPLICAS CONSENT 
(by the material of A. V. Vampilov's drama) 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ РЕПЛИК СОГЛАСИЯ 
(на материале драматургии А.В. Вампилова) 
Хохлова И.А. / Khokhlova I.A., Варюшенкова Е.Н. / Varyushenkova E.N. 
 
CID: BG1-019                                                                                                                                    72 
THE PROBLEMS OF THE EKOLOGY UKRAINIAN LANGUAGE 
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Troyan A.A. /Троян  А.О., Kantarzhi N.I./Кантаржи Н.І. 
 

Юридические и политические науки 
Legal and political sciences 

Юридичні і політичні науки 
CID: BG1-027                                                                                                                                    73 
SOCIAL-LIBERAL IDEA IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION 
PROCESSES OF MODERN UKRAINE 
СОЦІАЛ-ЛІБЕРАЛЬНА ІДЕЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
Bubnov I.V. / Бубнов І.В. 
 

История 
History 
Історія 

CID: BG1-046                                                                                                                                    74 
DORPAT STUDENTS IN 1820-1830 
ДЕРПТСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО В 1820-1830-Е ГГ. 
Lugovtsova S.L. / Луговцова С.Л., Tsarenkova V.V. / Царенкова В.В.,  
Shanovskaya S.I. / Шпановская С.И. 
 
CID: BG1-020                                                                                                                                    76 
ANTIUKRAINIAN POLITICS OF THE RUSSIAN RULE IN GALICIA IN 1914-
1915 
АНТИУКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКИХ ВЛАСТЕЙ В ГАЛИЧИНІ (1914-1915 РР.) 
Baran. I. V. / Баран І.В.  
 

Геология, геофизика и геодезия 
Geology, geophysics and geodesy 

Геологія, геофізика і геодезія 
CID: BG1-003                                                                                                                                    79 
ZONING OF STATISTICAL PARAMETERS OF UNDERGROUND FLOW IN 
THE PRIPYAT RIVER BASIN 
РАЙОНУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДЗЕМНОГО СТОКУ В БАСЕЙНІ Р. 
ПРИП’ЯТЬ 
Goptsiy M.V. / Гопцій М.В., Kashtanov Yu.D. / Каштанов Ю.Д. 

 
 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 97 

Физическое воспитание и спорт 
Physical education and sport 
Фізичне виховання і спорт 

CID: BG1-018                                                                                                                                    83 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE FIELD OF VIEW OF THE 
PLAYERS 13-14 YEARS OLD 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ У БАСКЕТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ 
Akhmetov N. Ah. / Ахметов Н. А., Zekenov P.S. / Джекенов П.С. 

 
CID: BG1-031                                                                                                                                    85 
COVERAGE OF SPORTS IN THE MEDIA. THE IMPACT OF MODERN MEDIA 
ON THE CONDUCT AND ORGANIZATION OF SPORT EVENTS 
ВИСВIТЛЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДIВ ЗМI. ВПЛИВ СУЧАСНИХ МЕДIА НА 
ПРОВЕДЕННЯ ТА ОРГАНIЗАЦIЮ СПОРТИВНИХ ЗАХОДIВ 
Риж кiн М. В. / Rizkin N. V., Тумасян Т. I. / Tumasyan T. I., Бровашова О. Ю. / Browashova O. Y.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conference proceedings                                                                                                                                         BG1 

                                                                                                                                                               www.sworld.education 98 

 
 

SScciienntiifiicc  ppuubblliccaattioonn  
 

International scientific conference 
 

INNOVATION AROUND US ‘2019 
Conference proceedings 

 
 

February 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
With the support of research project SWorld 

www.sworld.education 
 
 
 

www.sworld.education 
 
 

Signed: 22.03.2019 
 

SWorld  
совместно c  

Экономическая академия им.Д.А.Ценова  
Болгария 

 

The publisher is not responsible for the reliability of the 
 information and scientific results presented in the articles 

 
 
 




