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INFLUENCE OF YEAST NUTRITION ON THE QUALITY OF ROSE DRY
WINE MATERIALS
ВПЛИВ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ДРІЖДЖІВ НА ЯКІСТЬ РОЖЕВИХ СУХИХ
ВИНОМАТЕРІАЛІВ
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National University of Food Technologies, Kyiv, Volodymyrska 68, 01601
Національний університет харчових технологій, Київ, Володимирська 68, 01601
Анотація. У роботі досліджується вплив різних рас дріжджів EC 1118, D 254, D 47
та комплексного живлення для дріжджів Fermaid Е, яке містить амінокислоти, білки,
полісахариди, мінеральні солі, вітаміни, жирні кислоти, стерини, на вміст речовин
ароматоутворюючого комплексу, окисно-відновний потенціал сухих столових рожевих
виноматеріалів з винограду сорту Піно Нуар та їх дегустаційну характеристику.
Ключові слова: раса дріжджів, живлення для дріжджів, Піно Нуар, рожеві
виноматеріали, якість, ароматутворюючі речовини.
Abstract. Scientific work investigates the effect of different races of yeast, namely: EC 1118,
D 254, D 47 and complex nutrition for yeast Fermaid E, which contains amino acids, proteins,
polysaccharides, mineral salts, vitamins, fatty acids, sterols, on the content of aromatic substances,
redox potential and tasting characteristics of dry table pink wine materials from Pinot Noir grapes.
Key words. Yeast race, nutrition for yeast, Pinot Noir, rosé wine materials, quality,
aromatizing agents.

Вступ. На створення неповторного смаку, аромату та кольору рожевих вин
впливає велика кількість факторів, серед яких сорт винограду, вибір технології
його переробки та раси дріжджів, умови проведення спиртового бродіння тощо.
Одним із важливих технологічних етапів виробництва є процес бродіння,
зокрема вибір раси дріжджів та живлення для них. Раси дріжджів разом з
ароматичними компонентами винограду формують аромат рожевого вина
шляхом синтезу вторинних та побічних продуктів бродіння, впливають на їх
окисно-відновний стан та, як наслідок, на формування якості вина в цілому.
Важливе значення при цьому набуває наявність достатньої кількості поживних
речовин у суслі для «комфортної» роботи дріжджів [1].
Метою роботи було дослідження становлення впливу рас дріжджів та
комплексного живлення для них на вміст речовин ароматоутворюючого
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комплексу, окисно-відновний потенціал виноматеріалів та їх дегустаційну
характеристику.
Матеріалами досліджень були сухі столові рожеві виноматеріали з
винограду сорту Піно Нуар; раси дріжджів EC 1118, D 254, D 47; комплексне
живлення для дріжджів Fermaid Е, яке містить амінокислоти, білки,
полісахариди, мінеральні солі, вітаміни, жирні кислоти, стерини. Виробник
дріжджів та живлення для них «Lallemand», Франція.
У суслі під час бродіння та у виноматеріалах були досліджені основні
фізико-хімічні показники, масова концентрація амінного азоту, альдегідів та
терпенових спиртів, редокс-потенціал Eh, проведено дегустаційний аналіз.
Загальний вміст ароматоутворюючих компонентів розраховували як суму
масових концентрацій речовин, які мають аромат, були визначені та
проаналізовані в результаті газохроматографічних досліджень.
Основний текст. У формуванні ароматичного комплексу рожевих
виноматеріалів раса дріжджів відіграє важливу роль, на що вказують
відмінності масових концентрацій ароматоутворюючих компонентів рожевих
виноматеріалів (табл. 1).
Таблиця 1
Вплив раси дріжджів та комплексного живлення на вміст речовин
ароматоутворюючого комплексу
Раса дріжджів
Показник якості
EC 1118
D 254
D 47
-* Fermaid Е
Fermaid Е
Fermaid Е
Масова
концентрація, мг/дм3:
3,2
2,0
2,5
1,4
1,9
• терпенових спиртів 2,8
60,2
30,4
79,0
70,5
60,0
51,1
• альдегідів
0,35
0,30
0,50
0,30
0,38
0,31
• летких кислот
Загальний вміст
ароматутворюючих
281,4
342,0
297,3
319,0
260,4
295,1
3
компонентів, мг/дм
Дегустаційна оцінка,
7,71
7,85
7,70
7,83
7,73
7,82
бал
* - без внесення живлення
Застосування раси дріжджів ЕС 1118 синтезує більше речовин
ароматоутворюючого комплексу, ніж інші раси дріжджів. Також слід відмітити,
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що у цьому виноматеріалі залишається більший вміст терпенових спиртів. Ця
раса характеризується меншим синтезом летких кислот та альдегідів, які
можуть надавати неприємних відтінків в ароматі. Вищенаведені
характеристики дріжджів сприятливо відобразилися на дегустаційній оцінці
зразка виноматеріалу. Дегустатори відмітили у виноматеріалі, що був
зброджений на расі дріжджів ЕС 1118, відтінки барбарису, червоної смородини
та льодяників, що є характерним для рожевих вин.
Внесення комплексного живлення до початку спиртового бродіння сприяє
збільшенню вмісту терпенових спиртів, зменшенню альдегідів та летких кислот
у всіх варіантах досліду використання різних рас дріжджів.
Також зафіксовано тенденцію до зменшення значень початкового редокспотенціалу у разі застосування живлення для дріжджів, що дозволяє
констатувати перевагу протікання відновних процесів над окисненням в
системі «сусло-виноматеріал» у присутності комплексного живлення. Це,
вірогідно, пов’язано з інтенсифікацією розмноження дріжджів та, як наслідок, з
більшою секрецією глутатіону, який впливає на захист від окинення сполук
ароматутворюючого комплексу [2, 3].
Приведені позитивні зміни у показниках якості виноматеріалів знайшли
своє відображення в дегустаційній оцінці зразків. Всі дослідні виноматеріали
мали кращу характеристику та вищий дегустаційний бал.
Висновки. Отже, в процесі бродіння формується ароматичний комплекс
рожевих вин, вагома роль у формуванні якого належить расам дріжджів та
застосуванню живлення для дріжджів. Внесення додаткового живлення для
дріжджів позитивно впливає на направленість окисно-відновних процесів під
час бродіння.
Література:
1. Handbook of Enology. The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments /
P. Rib´ereau-Gayon et al.; 2nd Edition. John Wiley & Sons, 2006. 441 с.
2. Гержикова, В. Г. Биотехнологические основы повышения качества
столовых и шампанских виноматериалов: дис. ... доктора техн. наук: 05.18.19 .
Институт винограда и вина «Магарач». Ялта, 1997. 293 с.
3. Білько М.В. Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових і
ігристих вин: дис. … доктора техн.. наук: 05.18.05 – технологія цукрових
речовин та продуктів бродіння. Національний університет харчових технологій.
Київ, 2019. 338 с.
Стаття відправлена 20.05.2020 р.
© Гаркавенко М.О., Білько М.В.
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REAL-WORLD’S PHYSICS IN VIDEO GAMES
ФИЗИКА РЕАЛЬНОГО МИРА В ВИДЕОИГРАХ
Goretskaya K.I./ Горецкая Е.И.
Student / студент
Matvieieva T.V. / Матвеева Т.В.
PhD / к.пед.н, доцент кафедры
ORCID: 0000-0003-4079-4901
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Kyiv, Av.Peremogy, 37, 03056
Национальный технический университет Украины «Политехнический университет
им. Игоря Сикорского», Киев, пр. Перемоги, 37, 03056
Abstract. The physics in the game must emphasize some features. Today ray tracing allows
you to create photorealistic projections of three-dimensional scenes and, apparently, will make a
real revolution in the world of games the next 10 years. But we don’t use it everywhere.
Key words : ray tracing , ray casting , rendering , ray traced shadows.

The task of any game is to simulate a real environment. All the objects you see
in games have little to do with their real prototypes. All you see is just an attempt to
mislead you: to give you the feeling that you are here. That’s the way it is. Real world
physics is complex. To make an exact copy of the world, we need all its energy, but
we only have the energy of a computer. Trying to replicate real physics to create a 3d
scene is a way to make it more realistic. This was understood by people in the 20th
century yet. Exactly repeating the laws of physics is beautiful, effective, realistic, but
ineficcient. When modeling physics in games, you need to make sure that your
physical model does not "eat" too many computer resources. You will have to
abandoned even what at first sight is undesirable to abandon, and may even have to
replace some factors with their equivalent. Here we have the most important problem.
It is strive to recreate reality. The answers lies in two areas: first of all, even simple
ray tracing generates millions of rays that have to be calculated over and over. The
system starts with just one ray per screen pixel, so at a resolution of just 800 x 600,
that generates 480,000 primary rays and then each one generates multiple secondary
rays. This is seriously hard work for even today's desktop PCs. The second issue is
that basic ray tracing isn't actually very realistic and that a whole host of extra, very
complex equations need to be included to get it right. In conclusion, this study
confirms that ray tracing is future for video games.
The ray tracing method is also good because it allows you to create very cool
shadows and very proper lighting. The ray tracing method repeats the movement of
real light rays, but in the opposite direction. Real-time ray tracing has ignited the
7
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imaginations of 3D artists worldwide. Development groups of all sizes – from AAA
game teams to one-man art studios – have achieved beautiful results on NVIDIA
RTX GPUs. Games like Control, Synced: Off Planet and JX3 Online show how realtime ray tracing can make game worlds look grounded and life-like. Professional
visualization artists like Christian Hecht (Attack from Outer Space) and Opus Visual
(LP Trailer) have built projects that demonstrate how ray tracing can be used to
modernize art pipelines for industrial modeling teams [3]. Efficient and accurate
shadow computation is a long-standing problem in computer graphics. Jakub
Boksansky, Michael Wimmer and Jiri Bittner solve this problem in their book ‘Ray
Traced Shadows: Maintainng Real-Time Frame Rates’. They present a practical
method for ray traced shadows in real-time applications. In real-time applications,
shadows have traditionally been computed using the rasterization-based pipeline.
With recent advances of graphics hardware, it is now possible to use ray tracing in
real-time applications, making ray traced shadows a viable alternative to
rasterization. While ray traced shadows avoid many problems inherent in rasterized
shadows, tracing every shadow ray independently can become a bottleneck if the
number of required rays rises, e.g., for high-resolution rendering, for scenes with
multiple lights, or for area lights. Therefore, the computation should focus on image
regions where shadows actually appear, in particular on the shadow boundaries [2].
Shadow mapping is highly flexible in terms of scene geometry, but it has several
important issues:
• Perspective aliasing, which shows as jaggy shadows, due to insufficient
shadow-map resolution or poor use of its area.
• Self-shadowing artifacts (shadow acne) and disconnected shadows (Peter
Panning).
• Lack of penumbras (soft shadows).
• Lack of support for semitransparent occluders.
Ray tracing is a flexible rendering paradigm that can compute accurate shadows
with a simple algorithm and is able to handle complex lighting (area lights,
semitransparent occluders) in an intuitive and scalable way. However, it has been
difficult to achieve ray tracing performance that is sufficient for real-time
applications. This was due to limited hardware resources as well as implementation
complexity of the underlying algorithms required for real-time ray tracing, such as
fast construction and maintenance of spatial data structures. There was also no
explicit ray tracing support in popular graphics APIs used for real-time applications.
With the introduction of NVIDIA RTX and DirectX Raytracing (DXR), it is now
straightforward to exploit ray tracing using DirectX and Vulkan APIs. The recent
8
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NVIDIA Turing graphics architecture provides hardware support for DXR using the
dedicated RT Cores, which greatly improve ray tracing performance. These new
features combine well with emerging hybrid rendering methods that use rasterization
to resolve primary-ray visibility and ray tracing to compute shadows, reflections, and
other illuminations effects.
However, even with the new powerful hardware support, we have to use our
resources wisely when rendering high-quality shadows using ray tracing. A naive
algorithm might easily cast too many rays to sample shadows from multiple light
sources and/or area light sources, leading to low frame rates.
Methods. The term echolocation was coined by the American zoologist Donald
Griffin, whose work with Robert Galambos was the first to convincingly demonstrate
its existence in bats in 1938. As Griffin described in his book, the 18th century Italian
scientist Lazzaro Spallanzani had, by means of a series of elaborate experiments,
concluded that when bats fly at night, they rely on some sense besides vision, but he
did not discover that the other sense was hearing. The Swiss physician and naturalist
Louis Jurine repeated Spallanzani's experiments (using different species of bat), and
concluded that when bats hunt at night, they rely on hearing. In 1908, Walter Louis
Hahn confirmed Spallanzani's and Jurine's findings [1]. It was along the path of
borrowing from nature that the ray tracing algorithm went. Almost five decades ago,
a computer scientist named Arthur Appel worked out a system for rendering images
on a computer, whereby a single ray of light was cast in a straight line from the
camera, until it hit an object. From there, the properties of the material (it’s color,
reflectiveness, etc) would then modify the intensity of the light ray. Each pixel in the
rendered image would have one ray cast and an algorithm would be performed, going
through a sequence of math to work out the color of the pixel. Appel's process
became known as ray casting. About 10 years later, another scientist called John
Whitted developed a mathematical algorithm that did the same as Appel's approach,
but when the ray hit an object, it would then generate additional rays, which would
fire off in various directions depending the object's material. Because this system
would generate new rays for each object interaction, the algorithm was recursive in
nature and so was computationally a lot more difficult; however, it had a significant
advantage over Appel's method as it could properly account for reflections,
refraction, and shadowing. The name for this procedure was ray tracing (strictly
speaking, it's backwards ray tracing, as we follow the ray from the camera and not
from the objects) and it has been the holy grail for computer graphics and movies
ever since.
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Pic. 1. Whitted's algorithm [4]
In the above image, we can get a sense of Whitted's algorithm works. One ray is
cast from the camera, for each pixel in the frame, and travels until it reaches a
surface. This particular surface is translucent, so light will reflect off and refract
through it. Secondary rays are generated for both cases, and these travel off until they
interact with a surface. There are additional secondary, to account for the color of the
light sources and the shadows they make, are also generated.
The recursive part of the process is that secondary rays can be generated every
time a newly cast ray intersects with a surface. This could easily get out of control, so
the number of secondary rays generated is always limited. Once a ray path is
complete, its color at each terminal point is calculated, based on the material
properties of that surface. This value is then passed down the ray to the preceding
one, adjusting the color for that surface, and so on, until we reach the effective
starting point of the primary ray: the pixel in the frame.
This can be hugely complex and even simple scenarios can generate a barrage of
calculations to run through. There are, fortunately, some things can be done to help -one would be to use hardware that is specifically design to accelerate these particular
math operations, just like there is for doing the matrix math in vertex processing.
Another critical one is to try and speed up the process that's done to work out what
object a ray hits and where exactly on the object's surface that the intersect occurs at.
The hybrid approach for now and the future. In March 2018, Microsoft announced a
new API extension for Direct3D 12, called DXR (DirectX Raytracing). This was a
new graphics pipeline, one to complement the standard rasterization and compute
pipelines. The additional functionality was provided through the introduction of the
shaders, data structures, and so on, but didn't require any specific hardware support -other than that already required for Direct3D 12.
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Pic. 2. Raytracing 101 [4]
At the same Game Developers Conference, where Microsoft talked about DXR,
Electronic Arts talked about their Pica Pica Project -- a 3D engine experiment that
utilized DXR. They showed that ray tracing can be used, but not for the full rendering
frame. Instead, traditional rasterization and compute shader techniques would be used
for the bulk of the work, with DXR employed for specific areas -- this means that the
number of rays generated is far smaller than it would be for a whole scene.

Pic. 3. Hydrid Rendering Pipeline [4]
The graphics card of early 2018 -- the likes of AMD's Radeon RX 580 or
Nvidia's GeForce 1080 Ti -- certainly met the hardware requirements for DXR but
even with their compute capabilities, there was some misgivings that they would be
powerful enough to actually utilize DXR in any meaningful way.
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This somewhat changed in August 2018, when Nvidia launched their newest
GPU architecture, code-named Turing. The critical feature of this chip was the
introduction of so-called RT Cores: dedicated logic units for accelerating ray-triangle
intersection and bounding volume hierarchy (BVH) traversal calculations. These two
processes are time consuming routines for working out where a light interacts with
the triangles that make up various objects within a scene. Given that RT Cores were
unique to the Turing processor, access to them could only be done via Nvidia's
proprietary API.
Cutting-edge features in consumer 3D graphics technology are often very
expensive and the initial support of new API capabilities can be rather patchy or slow
(as we found when we tested Max Payne 3 across a range of Direct3D versions circa
2012) - the latter is commonly due to game developers trying include as many of the
enhanced features as possible, sometimes with limited experience of them [4].
Conclusion. In any game, only certain physical effects are of interest. Rigid
body dynamics – the movement and interaction of solid, inflexible objects – is by far
the most popular kind of effect simulated in games. That’s because most of the
objects we interact with in real life are fairly rigid, and simulating rigid bodies is
relatively simple (although as we will see, that doesn’t mean it’s a cakewalk). A few
other games require the simulation of more complicated entities though, such as
deformable bodies, fluids, magnetic objects, etc. Any 3D graphics, any 3D modeling,
as well as the world of video games go towards getting closer and closer to the real
laws of physics, and how they work.
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В
роботі
вивчено
механізми
розвитку
та
профілактики
атеросклеротичного процесу у підлітків з недиференційованою дисплазією сполучної
тканини. При недиференційованій дисплазії сполучної тканини у дітей підліткового віку
спостерігається дисліпідемія, дисбаланс показників імунної системи, підвищена активація
систем зсідання крові та фібринолізу, окисний стрес, в основі якого лежать порушення у
системі перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту. Виявлені зміни
можуть бути факторами ризику розвитку ендотеліальної дисфункції, яка на фоні
дисліпідемії та хронічного запалення може сприяти прозапальним, протромботичним,
проліферативним та вазоконстрикторним процесам у дітей з означеним коморбідним
фоном.
Ключові слова: діти, недиференційована дисплазія сполучної тканини, ліпідний обмін,
імунна система, зсідання крові, окисний стрес.
Abstract. The mechanisms of development and prevention of atherosclerotic process in
adolescents with undifferentiated connective tissue dysplasia are studied. There is dyslipidemia,
imbalance of the immune system, increased activation of blood clotting and fibrinolysis, oxidative
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stress, which is based on disorders in the system of lipid peroxidation and antioxidant protection
system in adolescents with undifferentiated connective tissue dysplasia. The identified changes may
be risk factors for endothelial dysfunction, which, against the background of dyslipidemia and
chronic inflammation may contribute to pro-inflammatory, prothrombotic, proliferative and
vasoconstrictor processes in children with a certain comorbid background.
Key words: children, undifferentiated connective tissue dysplasia, lipid metabolism, immune
system, blood clotting, oxidative stress.

Вступ. В сучасному світі хвороби серцево-судинної системи (ССС), в
основі яких лежить атеросклеротичний процес (АП), займають перше місце в
структурі загальної захворюваності та смертності. За статистичними даними
смертність від ішемічної хвороби зросла на 20% у осіб молодше 25-30 років.
Слід зазначити, що морфологічні ознаки АП у аорті та коронарних судинах
виявляють навіть у дітей до 5-ти літнього віку (у 17%) на аутопсії [1,2,3] та у
100% дітей віком 15 та більше років спостерігається атеросклероз аорти, а у
половини цих дітей - коронарний атеросклероз [4].
Метою роботи було провести аналіз предикторів ризику розвитку
атеросклеротичного процесу у дітей з недиференційованою дисплазією
сполучної тканини (НДСТ) що мають високий ризик формування
атеросклерозу.
Виклад основного матеріалу. Для виконання мети дослідження було
обстежено 96 дітей (41 дівчинка і 55 хлопчиків) у віці 11-18 років. Діти були
поділені на 2 групи: основну - 66 дітей з проявами НДСТ (26 дівчат і 40
хлопчиків) та контрольну – 30 дітей (15 дівчат і 15 хлопчиків). Були
використані клініко – інструментальні та біохімічні методи дослідження,
анкетування, математично-статистичний аналіз отриманих результатів.
Проводилось
дослідження
рівня
екскреції
з
добовою
сечею
глікозоаміногліканів (ГАГ) та оксипроліну (ОП); визначення вмісту розчинного
фібрину, D-димеру, рівней нітрат-аніону та нітрит-аніону, холестерину,
ліпопротеідів високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеідів низької щільності
(ЛПНЩ), ліпопротеідів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), тригліцеридів (ТГ),
індексу атерогенності (ІА) у сироватці венозної крові; визначення рівнів
перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) в мембранах еритроцитів венозної крові;
відновного глутатіону, активності глутатіонпероксидази, Г-6-ФДГ в
еритроцитах венозної крові; імунологічні: визначення стану фагоцитозу;
кисень-залежного метаболізму нейтрофілів (NBT – тест); рівнів Ig G, IgA, IgM у
сироватці крові та IgA та sIgA в слині. З клінічних варіантів НДСТ серед
обстежених дітей переважав MASS-феномен (66% дітей), порівнюючи з
елелерсоподібним та марфаноїдібним фенотипами (15 % та 21 %, відповідно).
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При клінічному обстеженні дітей, що мали прояви НДСТ, виявлена
наявність вегетативної дисфункції з пароксизмами у 40 дітей (60,6%) при
відсутності пароксизмів у дітей без диспластичних змін. У підлітків з НДСТ в
100 % випадків спостерігалася біліарна дисфункція, у 72,2% - міопія, у 36,4% кіфосколіоз, 39,4% - плоскоступість, 87,9% - хронічний тонзиліт. В той же час у
підлітків без диспластичних змін біліарна дисфункція, міопія, кіфосколіоз,
плоскоступість та хронічний тонзиліт виявлялися у 10%, 13,3%, 20,0%, 6,7%,
23,3%, відповідно. Надлишкова маса тіла виявллена у 34 (80,9%) дітей з MASSфенопитом та у 6 (20 %) дітей без дисплазії сполучної тканини. У підлітків з
НДСТ переважали малі аномалії серця: пролапс мітрального клапану – 81,8% та
додаткові хорди лівого шлуночка 57, 6%, порівнюючи з дітьми без дисплазії
сполучної тканини: 3,3% та 10%, відповідно. Аномалії розвитку жовчного
міхура виявлено у 80,9 % дітей з НДСТ та у 20% дітей без диспластичних змін.
Аналіз даних сімейного анамнезу показав, що у родичів першого ступеня
споріднення дітей з НДСТ частіше виявлялися: пролапс мітрального клапану,
телеангіектазії, варікоцеле, геморагічний синдром. А у родичів другого ступеня
споріднення – артеріальна гіпертензія, аритмії, варикозне розширення
поверхневих та глибоких вен нижніх кінцівок, геморой, тромбози,
тромбоемболії, геморагічний синдром. Отримані результати свідчили про
прогресування дисплазії сполучної тканини та зростання зазначеної патології з
віком. При дослідженні показників ліпідного обміну (ЛО) у сироватці венозної
крові дітей з НДСТ у порівнянні з дітьми без НДСТ виявлено вірогідні зміни ТГ
(1,12±0,01 ммоль/л та 0,81±0,01 ммоль/л, Р<0,05), зниження концентрації
ЛПВЩ (1,19±0,01 ммоль/л проти 1,59±0,01 ммоль/л, Р<0,05), підвищення
концентрації в сироватці крові ЛПНЩ та ЛПДНЩ (3,12±0,01 ммоль/л та
0,99±0,01 ммоль/л, Р<0,05 проти 2,08±0,02 ммоль/л та 0,39±0,01 ммоль/л,
Р<0,05), зростання ІА (2,56±0,12 та 1,68±0,02 відповідно, Р<0,05). Дослідження
стану імунітету у обстежених дітей з НДСТ показало, що змін з боку
гуморальної ланки імунітету (за даними рівней IgG, IgA, IgM у сироватці
периферичної венозної крові) у них не спостерігалось у порівнянні з
показниками дітей без ДСТ. Аналіз показників клітинної ланки імунітету у
дітей з НДСТ, дозволив відмітити, що у них відбувалося зниження рівня
лейкоцитів, лімфоцитів, Т-лімфоцитів (CD3+ - клітин), Тh- лімфоцитів
(CD4+CD3+ - клітин) та NK – клітин (CD16+CD56+CD3- - клітин) у порівнянні
з групою дітей без НДСТ та показниками нормальних вікових коливань.
Отримані дані про стан гуморальної та клітинної ланок імунітету у дітей з
НДСТ вірогідно є відображенням напруги адаптаційних процесів організму та
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певної імунологічної недостатності. Дослідження фагоцитозу показало, що у
дітей з НДСТ знижені показники активності фагоцитозу у порівнянні з такими
у дітей без ДСТ (20,3±1,1% проти 59,1±0,9% відповідно, Р< 0,05). Відхилень
показників інтенсивності фагоцитозу у дітей з НДСТ не виявлено при
порівнянні з зазначеними показниками у дітей без НДСТ (5,1±0,3 проти 6,4±0,2
відповідно, Р>0,05). Оцінюючи результати кисень – залежного метаболізму
нейтрофілів, слід відмітити, що величини спонтанного НСТ – тесту у дітей з не
відрізнялися від показників у дітей без НДСТ (12,1±1,1% проти 16,4±1,1%,
відповідно, Р>0,05). Разом з тим, показники стимульованого НСТ – тесту у
дітей з НДСТ були вірогідно зниженими у порівнянні з дітьми без НДСТ
(22,1±1,1% проти 39,6±0,5% відповідно, Р<0,05). У обстежених дітей з НДСТ
відмічено також зниження показників фагоцитарного резерву у порівнянні з
даними дітей без НДСТ (10,0±1,1% проти 23,2± 0,8%, відповідно,
Р<0,05).Аналогічна тенденція спостерігалася при вивченні місцевого імунітету.
Так, у дітей з НДСТ знижені показники в слині IgA (0,28±0,02г/л проти
0,85±0,02г/л у дітей без НДСТ, Р<0,05); sIgA (0,38±0,01г/л проти 0,94±002г/л у
дітей без ДСТ, Р<0,05), що вказує на слабкість та неповноцінність місцевого
імунітету слизових оболонок у дітей з НДСТ. Дослідження концентрації
розчинного фібрину (РФ) та D-димеру в плазмі крові дітей з НДСТ показали,
що рівень РФ при НДСТ в 3,5 рази вищий ніж у дітей без НДСТ
(3,595±0,565мкг/мл та 1,041±0,135мкг/мл відповідно, Р<0,05). Концентрація Dдимеру в плазмі крові дітей з НДСТ була приблизно в 2 рази більша за таку у
дітей без НДСТ (51,9±4,13 нг/мл та 23,76±3,76 нг/мл відповідно, Р<0,05).
Одержані дані свідчать про те, що у дітей з НДСТ спостерігається
підвищена активація систем зсідання крові та фібринолізу. Маркерами
порушеного метаболізму СТ є підвищення виділення з сечею ОП та ГАГ. У
дітей з НДСТ нами виявлено підвищену екскрецію з добовою сечею ОП
(108,79±1,2мкмоль/л проти 65,3±1,1мкмоль/л у дітей без ДСТ, Р<0,05) та ГАГ
(83,02±1,2мкмоль/л проти 55,4 ±1,2мкмоль/л, Р1-2<0,05) у порівнянні з дітьми
без ДСТ.Проведений кореляційний аналіз встановив наявність прямого зв’язку
між рівнем екскреції ОП у добовій порції сечі дітей з НДСТ з одного боку, та
концентрацією РФ (r=+0,759) та D-димеру в плазмі крові (r=+0,696), з іншого.
Слід зазначити, що виділення ОП з сечею корелює з тяжкістю клінічних
проявів НДСТ у дітей і дозволяє, в певній мірі, прогнозувати порушення в
системі зсідання крові та фібринолізу при наявності 10 та більше головних
фенотипових ознак НДСТ. Отримані дані про взаємозв’язок між концентрацією
РФ та D-димеру в венозній крові та рівнем екскреції ОП з сечею у дітей з НДСТ
16
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дозволяють припустити, що підвищений розпад колагену в організмі дітей з
НДСТ, зокрема у судинах, сприяє активізації систем зсідання крові та
фібринолізу і, можливо, створює умови для підвищеного тромбоутворення,
розвитку ДВС-синдрому і свідчать про доцільність з профілактичною метою
цієї категорії дітей застосовувати препарати, які покращують метаболізм СТ.
Встановлено, що пули нітрит–аніону суттєво не змінювалися в плазмі
крові дітей з НДСТ, порівнюючи ці показники у дітей без ДСТ (111,6±18,5
пмоль/мг білка проти 69,4±13,0 пмоль/мг білка відповідно,Р>0,05), проте слід
зазначити, що у дітей з НДСТ спостерігалася тенденція до зростання
зазначеного показника. Разом з тим, у дітей з НДСТ відмічалося значне, у 4
рази підвищення пулу нітрат–аніону (65,5 ± 4,35нмоль/мг білка;), проти 16,4 ±
2,4нмоль/мг білка у дітей без ДСТ, Р<0.001). Кореляційний аналіз дозволив
встановити прямий зв’язок між рівнем екскреції ОП у добовій сечі дітей з
НДСТ, з одного боку, та концентрацією нітрат – аніону, з іншого.
Отже у дітей з НДСТ розвивається окисний стрес, який призводить, з
одного боку, до підвищення синтезу попередників колагену, а з іншого - до
обмеження утворення оксиду азоту eNOS внаслідок конкуренції eNOS і
аргінази за спільний субстрат - L-аргінін, що обмежує доступність NO з
розвитком ендотеліальної дисфункції і підтримує прозапальні, протромботичні,
проліферативні та вазоконстрикторні процеси, що можуть призводити до
атеротромбозу [6]. Порушення біодоступності NO може бути пов'язане з
активацією ПОЛ та зниженням антиоксидантної системи захисту (АОСЗ) [7].
Дослідження показників ПОЛ та АОСЗ в еритроцитах венозної крові дітей з
НДСТ у порівнянні з групою дітей без ДСТ показало підвищення у них рівня
ПОЛ у еритроцитах венозної крові. Підвищувався рівень гідроперекисів ліпідів:
4,065±0,018 мкМмоль/1 мл ер. проти 2,437±0,030 мкМмоль/1 мл ер., Р<0,001 і
малонового діальдегіду 94,29±0,33 мкМмоль/1мл ер. проти 55,63±0,45
мкМмоль/1мл ер., Р<0,001). Поряд з цим, виявили зниження показників АОСЗ
(відновного глутатіону: 0,484±0,002 мМоль GSH/1 мл ер. проти 0,997±0,015
мМоль GSH/1 мл ер., Р<0,001; глутатіонпероксидази: 15,53±0,02 мМоль GSH/1
мл ер проти 20,33±0,37 мМоль GSH/1 мл ер, Р <0,001; глюкозо-6фосфатдегідрогенази: 1,415±0,011 мкМоль НАДФН2/1 мл ер. проти 1,842±0,030
мкМоль НАДФН2/1 мл ер. Р <0,001).
Висновки.
1. При НДСТ у дітей підліткового віку спостерігається дисліпідемія,
дисбаланс показників імунної системи, підвищена активація систем зсідання
крові та фібринолізу, окисний стрес, в основі якого лежать порушення у системі
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ПОЛ та АОСЗ.
2. Окисний стрес, поряд з обмеженням доступності оксиду азоту, є
фактором ризику розвитку ендотеліальної дисфункції, яка на фоні дисліпідемії
та хронічного запалення може сприяти прозапальним, протромботичним,
проліферативним та вазоконстрикторним процесам у підлітків з НДСТ.
3. Профілактику атеросклеротичних змін у дітей з НДСТ треба починати з
підліткового віку з контролю встановлених факторів ризику розвитку процесу.
Література.
1. Huang RC, Burke V, Newnham JP, et al. Perinatal and childhood origins of
cardiovascular disease. Int J Obes (Lond) 2007; 31:236–44
2. McMahan CA, Gidding SS, Malcom GT, Tracy RE, Strong JP, McGill HC,
Jr, Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth Research Group
Pathobiological determinants of atherosclerosis in youth risk scores are associated
with early and advanced atherosclerosis. Pediatrics. 2006; 118:1447–55
3. McGill HC, McMahan CA, Herderick EE, Malcom GT, Tracy RE, Strong JP.
Origin of athesclerosis in childhood and adolescence. Am. J. Clin. Nutr. 2000; 72
(suppl):1307S–15S.
4. Atherosclerosis in youth: Are hypertension and other coronary heart disease
risk factors already at work? Pediatric Nephrology 11(1):99-107
5. Zalesin KC, Franklin BA, Miller WM, et al. Impact of obesity on
cardiovascular disease. Endocrinol Metab Clin. N. Am. 2008; 37:663–84.
6. Nedelikovic Z.S. Mechanisms of oxidative stress and vascular dysfunction /
Z.S. Nedelikovic, N. Gorce, J.Loscalzo // Postgrad Med. J.– 2003. – №79. – P. 195200.
7. Wulf D. Free radicals in the physiological control of cell function / Physiol
Rew. – 2002. – № 82. – P. 47-95.
8. McGill HC Jr1, Herderick EE, McMahan CA, Zieske AW, Malcolm
GT, Tracy RE, Strong JP. Atherosclerosis in youth. Minerva Pediatr. 2002
Oct;54(5):437-47.
9. Gidding S.S., Rana J. S., McGill H. et all. Pathobiological Determinants of
Atherosclerosis in Youth (PDAY) Risk Score in Young Adults Predicts Coronary
Artery and Abdominal Aorta Calcium in Middle Age. Circulation. 2016;133:139–146

18

www.sworld.education

Conference proceedings

BG4
CID: BG4-014

УДК: 616.248: 616.34-08
METHOD FOR TREATING PATIENTS BY PLANTOFERMIN
BRONCHIAL ASTHMA ON THE BACKGROUND OF INTESTINAL
DYSBACTERIOSIS
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЛАНТОФЕРМИНОМ БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА ФОНЕ КИШЕЧНОГО ДИСБАКТЕРИОЗА
Shapatova G., Karibzhanova R., Kussainova B., Batyayeva Y.,
Agarkova I., Korzhumbayeva A., Tazhimetov B. / Шапатова Г.Б., Карибжанова Р.Т.,
Кусаинова Б.С., Батаева Е.Х., Агаркова И.А, Коржумбаева А.Т., 1Тажиметов Б.М.
НАО МУК, г. Караганды
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НАО МУА, г.Нур-Султан
Аннотация:
В
работе
рассматривается
целесообразность
применения
биопрепаратов для лечения дисбактериоза кишечника на фоне бронхиальной астмы. При
использовании натуральных препаратов человек получает широкий спектр родственных
природных соединении, присущих определенному микробному или растительному объекту,
которые влияет на организм гораздо мягче и длительнее, чем синтетические средства.
Ключевые слова: бронхиальная астма, дисбактериоз кишечника, применение
пробиотиков.
Abstract: This paper examines the feasibility of application of biological products for the
treatment of intestinal dysbiosis in the background of asthma. By using natural products a person
receives a wide range of related natural compounds specific to certain microbial or plant facility,
which affects the body is much softer and longer than the synthetic agents.
Key words: bronchial asthma, intestinal dysbiosis, the use of probiotics.

Изыскание способов устранения кишечных дисфункций, дисбактериоза
приобретает особую актуальность в условиях длительного и массивного
применения антибиотиков, других химиотерапевтических препаратов,
оказывающих влияние на видовой состав микроорганизмов кишечника. [1,2]
Наиболее приемлемыми для этой цели являлись по нашему мнению
пробиотика плантофермин. Перспективность применения при бронхиальной
астме обосновывалось еще тем, что в ряде случаев они обеспечивают
заместительный эффект в случае полного отсутствия нормальной микрофлоры.
Другими полезными свойствами пробиотиков были: способность связывать и
выводить из макроорганизма токсины и антигены, иммуномодулирующее
действие, что особенно важно при бронхиальной астме. [3,4]
Клинические наблюдения проводили за 60 пациентами с бронхиальной
астмой на фоне дисбактериоза кишечника, получавшими плантофермин.
Возраст пациентов составлял от 28 до 65 лет.
На основании результатов обследования на дисбактериоз кишечника были
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выделены две группы больных, в отношении которых применялись две схемы
коррекции состава кишечной микрофлоры.
В первую группу (33 человека) входили больные с дефицитом
бифидофлоры и эшерихий с нормальной ферментативной активностью. Для их
лечения применяли только традиционное лечение без пробиотиков.
Во вторую группу (27 больных) были включены лица, у которых при
анализе на дисбактериоз выявлены условно-патогенные бактерии в
концентрациях, указывающих на их роль при патологии. При этом случае
использовалась вторая схема лечения, включающая прием плантофермина в
течении 5-6 дней на фоне традиционного лечения.
Оценка эффективности препаратов проводилось по клиническим и
микробиологическим критериям в период выздоровления (на 20 день после
поступления в стационар).
Под влиянием проводимой терапии в группе с плантофермином,
положительный клинический эффект зарегистрирован уже с 3-5-го дня от
начала лечения в виде уменьшения метеоризма, вздутия, дискомфорта и
чувства тяжести в животе. Также больные отметили тенденцию к нормализации
стула. По окончании курса лечения положительная динамика выявлена в 92,3%
случаев, причем у 30,5% больных практически полностью исчезли клинические
симптомы дисбактериоза.
Анализ состава кишечной микрофлоры подтвердил клиническую
эффективность биопрепаратов, что проявлялось в изменении структуры
дисбактериоза в виде увеличения процента больных с эубиозом и
компенсированным дисбактержном (I степени), уменьшения больных с
днсбактерозом: II-III степени.
Результаты коррекции дисбактериоза кишечника у больных с
бронхиальной астмой после применения плантофермина и сухой закваски
Степень
После лечения После лечения сухой
До лечеиия
дисбактериоза
плантофермином
закаской
Эубиоз
0
27чел.81,8%
11чел.-7,5 73,3%
Дисбактер. 1
18 чел. -37,5%
2 чел, -6,1%
14чел.-6,7%
степени
Дисбактер. 2
22 чел, -45,6%
3 чел.-0,1%
2чел.-13,3%
степени
Дисбактер. 3
6 чел. -12,5%
1чел.-3,0%
1 чел. -6,7%
степени
Дисбактер. 4
2 чел.-4,2%
степени
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Изучение микроэкологического статуса кишечника показало достоверное
восстановление до уровня показателей здоровых людей количества, (до
лечения 12,5±1,02 (после лечения 7,34±0,30; р<0,05). Кроме того, отмечено
антагонистическое влияние «Плантоферина» и сухой закваски на условно
патогенные микроорганизмы (протеи, гемолизирующие щтаммы эшерихий:
грибы рода Candida, и др.) и их ассоциации. Особенно отчетливо
прослеживалось на примере микробных сочетаний в анализах фекалии,
значительное уменьшения ассоциаций из 2-х микроорганизмов и полного
исчезновение ассоциаций из 3-х микроорганизмов. Лечение не внесло
существенных изменений в количество полноценных эшерихий и
энтерококков, не отразилось на содержании атипичных эшерихнй в виде
количественного уменьшения гемолизирующих штаммов с 6,12±0,16 перед
лечением до 0,6±0,10 после лечения.
Однако следует отметить, что у 15,2% наблюдавшихся лиц не отмечено
положительных сдвигов по клиническим данным и у 19,3% - по составу
кишечной микрофлоры.
Столь высокая эффективность использованных схем коррекции
дисбактериозов за сравнительно короткие сроки объясняется свойствам
применявшихся препаратов. Так, например, 50 мл плантофермина содержали
по количеству живых бифидобактерий около 50000 доз (против 10,
применявшихся ранее Н.Ю. Каширской и соавт., 1999). Такие высокие
лечебные дозы бактерий ранее при заболеваниях бронхолегочной системы не
применились, при этом каких-либо отрицательных явлений у наблюдаемых
больных не установлено.
Следует выделить еще одну деталь: во-первых, наблюдалось улучшение
общего состояния по клиническим признакам и по сравнению с
микробиологическими критериями в обеих обследованных группах, а вовторых, не было ни одного случая, когда показатели в составе кишечной
микрофлоры без соответствующих изменений жалоб и результатов
объективного обследования больных.
Оценивая эффективность применения плантофермина, целесообразно
подчеркнуть, что наиболее оптимальным является именно однократный прием
препарата по 3 мл натощак. Пробные повторные назначения плантофермина в
вечерние
часы
оказывались
малоэффективными
и,
по-видимому,
нецелесообразными, так как принятый препарат, попадая в не полностью
опорожнившийся желудок, задерживается там на длительное время и
инактивируется. Также оказалось неэффективном увеличение дозы препарата с
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3 мл до 5 мл (500 дел), так как сравнительный анализ не выявил достоверности
различий показателей по сравнению о апробированными схемами лечения,
У нас сложилось впечатление о большей эффективности лечения
пробиотиками затяжных вариантов бронхиальной астмы сравнении с
осложненными. Так, если при использования плантофермина и комплексном
лечении бронхиальной астмы положительный эффект получен у 14 из 20
человек, то при добавлении в схему лечения пробиотиками лицам с
неполностью разрешившейся бронхиальной астмой благоприятный результат
зафиксирован у 26 из 28 больных. Обращала на себя внимание и то, что у
большинства пациентов не только наступила нормализация кишечной флоры
(38 человек), но и клинические, лабораторные, рентгенологические признаки
свидетельствовали о наступающем выздоровлении.
Безусловно, эти результаты можно объяснить влиянием базисной терапии
бронхиальной астмы, тем не менее нельзя исключить и того, что определенную
положительную роль сыграла и нормализация кишечной микрофлоры
«Плантоферином».
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Аннотация. В данной статье рассматривается технология очистки сточных вод на
предприятии пищевой промышленности, предлагается техническое решение по повышению
эффективности очистки сточных вод.
Ключевые слова: сточные воды, усреднитель, аэротенк, микроорганизмы.
Abstract. In the article the technology of sewage treatment at the enterprise of the food
industry is considered, the technical decision on increase of efficiency of sewage treatment is
offered.
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Одной из актуальных проблем на предприятии пищевой промышленности
является очистка сточных вод.
На сегодняшний день для очистки сточных вод от загрязняющих веществ
существует технологическая схема, принцип работы которой заключается в
следующем: сточные воды поступают по трубопроводу в усреднитель.
Усреднитель оборудован решеткой - контейнером для задержания и удаления
из сточных вод грубых механических примесей. По переливному трубопроводу
сточные воды из усреднителя поступают в резервуар канализационной
насосной станции. В канализационную насосную станцию (КНС) также по
отдельному трубопроводу поступают сточные воды из цеха кормовых
дрожжей. И усреднитель и резервуар КНС оборудованы системой взмучивания
осадка, работающей от погружного насоса. Смешанные производственные и
хозяйственно - бытовые сточные воды из КНС перекачиваются погружными
насосами в приемную камеру песколовки. Приемная камера предназначена для
гашения напора сточных вод. Из приемной камеры сточные воды поступают в
двухсекционную тангенциальную песколовку, где освобождаются от песка и
аналогичных механических примесей. Песок периодически в виде пескопульпы
выгружается на песковые площадки. Из песколовок сточные воды самотеком
по трубопроводу направляются в смеситель. Из смесителя сточные воды по
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лотку самотеком направляются в анаэробный биореактор I ступени.
Анаэробный биореактор I ступени состоит из двух секций, каждая секция
оборудована мешалками фирмы ABS, обеспечивающими тщательное
перемешивание. Иловая смесь из секций анаэробного биореактора I ступени
поступает в отстойники, где происходит ее разделение на осветленную сточную
воду и анаэробный активный ил, который накапливается в конусной части
отстойников. Из отстойников активный ил насосом подается в первую секцию
анаэробного биореактора. Из отстойника насосом подается во вторую секцию
анаэробного биореактора. Осветленные сточные воды в отстойниках
собираются посредством лотков и отводятся на II ступень анаэробного
сбраживания в биореактор. Анаэробный реактор II ступени оборудован
мешалками фирмы ABS, а также в верхней части секции реактора размешана
технологическая загрузка "Ерши". Сточные воды проходят объем реактора
снизу вверх через элементы технологической загрузки, где развивается
иммобилизованная (прикрепленная) анаэробная биомасса. Иловая смесь из
секции реактора, переливаясь через переливную кромку, поступает в
отстойник. В отстойнике происходит разделение смеси на осветленные сточные
воды и на активный ил. Осветленные сточные воды собираются посредством
лотков и по трубопроводу поступают на следующую ступень очистки.
Анаэробный активный ил собирается в конусной части отстойника, откуда
насосом подается в анаэробный реактор II ступени.
Образующийся в процессе анаэробного сбраживания избыточный
активный ил насосами, подается в илоуплотнитель и далее на установку
мехобезвоживания.
Для
нормального
проведения
окислительновосстановительных процессов, протекающих в анаэробных реакторах I и II
ступени, необходимо поддержание температурного режима в интервале 3033°С, но не более 35°С. Сточные воды, прошедшие стадию анаэробной
очистки, поступают в распределительную камеру. Из распределительной
камеры сточные воды поступают в секции аэротенка на аэробную
биологическую очистку. Аэротенк двухсекционный. Каждая секция в своем
составе имеет два коридора. Секции аэротенка работают параллельно. В
распредкамере поток сточных вод делится на две равные части. В объеме
секций аэротенка размещена пластинчатая технологическая загрузка
"Поливом", на которой развивается иммобилизованная аэробная микрофлора.
Кроме прикрепленной биомассы, в биодеструкции органических веществ
участвует свободноплавающий активный ил. В секциях аэротенка монтируется
дисковая аэрационная система фирмы "Патфил". Воздух в систему аэрации
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подается от воздуходувок. Из аэротенка иловая смесь через распределительный
лоток поступает во вторичные отстойники, где происходит разделение сточных
вод и активного ила. Сточные воды собираются посредством сборных лотков,
расположенных в верхней части отстойников, и поступают в сборник
осветленной воды, откуда насосом подаются в смеситель. Аэробный активный
ил собирается в конусной части днища отстойников, откуда отбирается
эрлифтами, и по трубопроводу подается в распредкамеру в секцию аэротенка.
Образующийся в процессе аэробной очистки избыточный активный ил
откачивается эрлифтами в илоуплонитель, и далее на установку механического
обезвоживания. В смесителе сточные воды смешиваются с раствором
коагулянта (раствор сернокислого алюминия). Из смесителя сточные воды
поступают в распределительную камеру, откуда самотеком по трубопроводам
они распределяются на блоки глубокой доочистки. Процесс биологической
доочистки сточных вод в блоках осуществляется аэробно-факультативными
микроорганизмами,
развивающимися
на
объемной
затопленной
технологической загрузке типа "Ерши". Конструктивно блоки глубокой
очистки состоят из трех зон, разделенных вертикальными перегородками:
центральной и переферийной зон аэрации и отстойной зоны. Центральная зона
аэрации оборудована аэраторами "Патфил" и технологической загрузкой типа
"Ерши". Сточные воды поступают в центральную зону блока, проходят через
загрузку с иммобилизованными микроорганизмами и через перепускные лотки
переливаются в переферийную зону, где частицы оторвавшейся от загрузки
биопленки поддерживаются непрерывно во взвешенном состоянии с помощью
системы аэрации. В отстойную зону сточные воды поступают через щелевое
отверстие, расположенное в нижней части периферийной зоны. Очищенные
сточные воды собираются перфорированными лотками отстойной зоны блоков
и самотеком отводятся на установку ультрафиолетовой дезинфекции типа ОС5/А. Установка ОС-5/А состоит из камеры дезинфекции, блока
пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) и шкафа управления. Обрабатываемые
сточные воды поступают в камеру дезинфекции, где подвергаются УФизлучению газоразрядных ртутных бактерицидных ламп низкого давления (ДБ200), помещенных в защитные кварцевые трубки. Образующийся в процессе
очистки сточных вод, осадок обезвоживается на установке механического
обезвоживания "Драймад". Осадок наливается в мешки, вода отводится наружу,
а плотные частицы остаются внутри мешков [1].
В ходе лабораторных исследований были выявлены следующие показатели
фактического сброса микроорганизмов в водный объект (табл.1)
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Таблица 1.
Состав фактического сброса микроорганизмов в водный объект
Фактический
Допустимый
№
Показатели по видам
Размерность
сброс
сброс
микроорганизмов
п/п
микроорганизмов микроорганизмов
1
2
3
4
5
Общие колиформные КОЕ/100 мл,
1
5*104
2,9*104
бактерии
КОЕ/час
БОЕ/100 мл,
2
Колифаги
Отсутствие
1,0
БОЕ/час
Возбудители
3
инфекционных
Отсутствие
1,0
заболеваний
Жизнеспособные яйца
4
Отсутствие
1,0
гельминтов
Жизнеспособные цисты
5
патогенных кишечных
Отсутствие
1,0
простейших
Термотолерантные
КОЕ/100 мл,
6
5*104
2,9*104
колиформные бактерии
КОЕ/час
Источник: [1]

По данным представленным в таблице можно увидеть, что в сбрасываемой
сточной воде присутствуют общие колиформные бактерии и термотолерантные
колиформные бактерии превышающие допустимые значения, которые
оказывают существенное влияние на качество воды. Действующая установка
ОС-5/А ультрафиолетовой дезинфекции не дает высокой степени
бактерицидного действия, ввиду физического износа и имеет низкую
эффективность.
С целью повысить эффективность очистки сточных вод предлагается
замена на установку DUV-1A500-N ADU. Компактная одноламповая установка,
применяемая для обеззараживания различных типов вод, в качестве
излучающего элемента применена амальгамная лампа низкого давления, нового
поколения, имеющая высокую мощность при малых габаритных размерах.
Система контроля позволяет отслеживать интенсивность УФ излучения в
режиме реального времени, датчики температуры на камере обеззараживания и
пульте управления предохраняют оборудование от перегрева. Установка DUV1A500-N ADU позволит повысить степень очистки до 98% [2].
Таким образом, установка является для предприятия наиболее
экологически благоприятной и экономически эффективной.
26

www.sworld.education

Conference proceedings

BG4

Литература:
1. Кирсанов В.В. Биотехнологии в системах очистки сточных вод.
Издательство КНИТУ-КАИ, 2016. - 147 с. [1] с.: ил., табл.; 20 см.
2. Губонина З.И. Промышленная экология. Проблемы питьевой воды:
учеб. пособ. / Губонина З.И., Владимиров С.Н. - М.: Изд-во МГОУ, 2010. - 100с.
Научный руководитель: к.б.н., доц. Бариева Э.Р.
© Ермолаева Е.В.

27

www.sworld.education

Conference proceedings

BG4
CID: BG4-005

УДК 635.54: 581.132.1
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Анотація. У статті відображено динаміку вмісту хлорофілу в листках цикорію
коренеплідного на різних етапах онтогенезу і пошук його зв’язку із продуктивністю залежно
від строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено, що в тканинах
листків дрібних рослин міститься більше хлорофілу в сирій масі, в порівнянні із тканинами
середніх і добре розвинених рослин. При перерахунку на суху масу спостерігається зворотня
картина, а саме у добре розвинених рослин на грам сухої маси міститься більше хлорофілу в
порівнянні з листками дрібних і середніх рослин. Підвищення вмісту хлорофілу в грамі сирої
маси листків у всіх групах рослин проходить до тих пір, поки протікає інтенсивний ріст.
Ключові слова: цикорій коренеплідний, строк сівби, хлорофіл, суха маса, сира маса.
Abstract. The article describes the dynamics of chlorophyll content in chicory root leaves at
different stages of ontogeny and the search for its correlation with productivity depending on
sowing in the Right-bank Forest Steppe of Ukraine. It has been established that the leaves of small
plants contain more chlorophyll in the raw mass, compared to the tissues of medium and welldeveloped plants. When converted to dry weight, the opposite is observed, namely that in welldeveloped plants per gram of dry weight contains more chlorophyll compared with leaves of small
and medium-sized plants. Increasing the content of chlorophyll in grams of wet weight of leaves in
all groups of plants lasts as long as there is intense growth.
Key words: chicory root crops, sowing time, chlorophyll, dry weight, wet weight.

Вступ.
Основним процесом формування врожаю являється фотосинтез. Найбільш
характерна його особливість - акумулювати і перетворювати сонячну енергію.
Але, перш за все, щоб вона була використана в процесі фотосинтезу, енергія
повинна постійно поглинатися. Таким екраном поглинання світлової енергії в
рослині є хлорофіл. Проте, не хлорофіл, як хімічна речовина є апаратом
засвоєння світла, а сам фотосинтез це складний комплекс структур, який
складається з білків, фосфоліпідів, каротиноїдів, та інших пігментів. Ці
структури називаються хлоропластами.
Хлоропласти складаються з двох повних складових частин — зеленої
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речовини, яка легко розчиняється спиртом та іншими органічними розчинами
хлорофілу, і безколірної плазматичної основи - строми, зберігаючи свою форму
і розміри після видалення із зеленого пігменту [1].
Для засвоєння світлової енергії і проходження процесу фотосинтезу
потрібний тісний взаємозв’язок цих складових частин. Це підтверджується тим,
що в розчинах хлорофілу ні за яких умов до цього часу не вдалося виявити
здатність до синтезу СО2 і виділення О2 [2,3].
У своїх наукових працях К.А. Тимирязєв [4] характеризував хлорофіл як
«... хімічну речовину, без якої не було б життя на землі». Він визначив роль
хлорофілу у житті рослинного світу і всієї біосфери, а також його спектральні
властивості.
Значення хлорофілу в створенні врожаю дуже важливе. Як змінити його
продуктивність залежно від факторів зовнішнього середовища в наукових
літературних джерелах це питання висвітлено не повністю.
Метою роботи був порівняльний аналіз вмісту хлорофілу в листках
цикорію коренеплідного на різних етапах онтогенезу і пошук його зв’язку із
продуктивністю залежно від строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу
України.
Результати досліджень.
Дослідження
проводились
на
Хмельницькій
державній
сільськогосподарській дослідній станції Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН протягом 2012–2016 рр.
Ґрунт дослідного поля – чорнозем опідзолений крупнопилувато-середньо
суглинковий на лесовидних суглинках. Вміст гумусу (за Тюріним) в шарі
ґрунту 0–3 см становить 2,8–3,6 %. Вміст сполук азоту, що легко
гідролізуються (за Корнфілдом) становить 9,0–11,6 мг на 100 г ґрунту,
рухомого фосфору (за Чіріковим) 6,0–8,5 мг на 100 г ґрунту і обмінного калію
(за Чіріковим) – 6,9–10,0 мг на 100 г ґрунту.
Клімат Правобережного Лісостепу України помірно-континентальний. За
багаторічними даними, середня температура найхолоднішого місяця – січня –
5–6 °С морозу, а найтеплішого – липня, 19–20 °С тепла. Сума позитивних
температур повітря вище 10 °С складає за рік 2460–2480 °С, тривалість без
морозного періоду – в середньому 165–170 діб, опадів випадає за рік 600 мм, із
них біля 330–380 мм припадає на вегетаційний період.
Фенологічні спостереження і біометричні дослідження проводили за
методиками Б.А. Доспехова, В.Ф. Мойсейченка [5, 6].
В результаті багаточисельних визначень вмісту кількості хлорофілу в
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листках рослин цикорію коренеплідного вирощених за різних строків сівби
свідчить (табл.1), що в тканинах листків дрібних рослин міститься більше
хлорофілу в сирій масі, в порівнянні із тканинами середніх і добре розвинених
рослин.
При перерахунку на суху масу спостерігається зворотна картина, а саме у
добре розвинених рослин на грам сухої маси міститься більше хлорофілу в
порівнянні з листками дрібних і середніх рослин. В мілких відстаючих в рості
рослин тільки в перший період їх розвитку буває більше хлорофілу як в сирій,
так і в сухій масі листків. В цей період листки ще молоді і добре насичені
водою. По мірі старіння і втрати води із тканин листків, кількість хлорофілу
зменшується в сирій масі і підвищується в сухій.
Таблиця 1
Вміст хлорофілу в листках різних за розвитком рослин цикорію
коренеплідного від строків сівби в мг на 1 г сирої і сухої маси
(середнє за 2012-2016 рр.)
Строк сівби
дата відбору зразків
Група рослин
1.06
1.07
1.08
1.09
сирої сухої сирої сухої сирої сухої сирої сухої
Підзимовий строк сівби (15.11 – 20.11)
добре розвинені 0,192 1,684 0,214 1,614 0,219 1,592 0,200 1,440
середні
0,198 1,688 0,213 1,548 0,220 1,543 0,202 1,401
дрібні
0,201 1,747 0,216 1,526 0,225 1,532 0,202 1,354
Ранньовесняний строк сівби (1.04 – 4.04)
добре розвинені 0,188 1,680 0,210 1,610 0,215 1,580 0,196 1,437
середні
0,194 1,684 0,209 1,544 0,216 1,539 0,198 1,438
дрібні
0,198 1,743 0,212 1,522 0,221 1,537 0,197 1,350
Літній строк сівби (1.06 – 4.06)
добре розвинені
0,179 1,590 0,191 1,574 0,183 1,337
середні
0,186 1,583 0,186 1,440 0,188 1,323
дрібні
0,190 1,643 0,193 1,509 0,184 1,250
Підвищення вмісту хлорофілу в грамі сирої маси листків у всіх групах
рослин проходить до тих пір, поки протікає інтенсивний ріст. Так, за
підзимового строку сівби, на перше липня, кількість хлорофілу у дрібних
рослин складала 0,216 мг на 1 г сирої маси, добре розвинених – 0,214 мг на 1 г
сирої маси. На період обліку 1.08 кількість хлорофілу у дрібних рослин
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становила 0,225 мг на 1 г сирої маси, добре розвинених – 0,219 мг на 1 г сирої
маси. На 1.09 кількість хлорофілу у дрібних рослин була 0,202 мг на 1 г сирої
маси, добре розвинених – 0,200 мг на 1 г сирої маси. Аналіз динаміки кількості
хлорофілу в листках свідчить, що зниження кількості хлорофілу в сирій масі у
дрібних рослинах наступає раніше і проходить більш інтенсивно в порівняні із
добре розвиненими і середніми. В такому порядку проходить і старіння листків.
Дослідженнями встановлено, що найбільша кількість хлорофілу в листках
рослин цикорію коренеплідного міститься за підзимового строку сівби, як в
сирій так і в сухій масі, в порівнянні із ранньовесняними та літніми посівами.
Найбільша кількість хлорофілу містилась в сирій масі при 80% вологості
ґрунту за ранньовесняного строку сівби. В цьому випадку був отриманий і
найбільш високий врожай в порівнянні із іншими варіантами. У зв’язку із цим
більш сприятливі умови росту рослин сприяють і кращому формуванню
хлорофілу і підвищенню його діяльності.
Результати визначення добової асиміляції СО2 одним мг хлорофілу
приведено в табл. 2.
Таблиці 2
Асиміляційне число у різних груп за інтенсивністю розвитку рослин
цикорію коренеплідного від ранньовесняного строку сівби
(середнє за 2012–2016 рр.)
Приріст
Асимільовано Асиміляційне
Варіанту
Хлорофіл у
маси за 10
СО2, мг
число
досліду
рослини, мг
год. в мг
добре
51,49
2230
3271
63,52
розвинені
середні
39,48
1650
2420
61,29
дрібні
27,66
1130
1657
59,91
Експериментальним дослідженням встановлено, що за вегетаційний період
середньодобове асиміляційне число у добре розвинених рослин вище, в
порівнянні із середніми і дрібними рослинами. Так у дрібних рослин воно
становить 59,91, у середніх – 61,29 та в добре розвинених – 63,52. Асиміляційне
число корелює з обводненням тканин листків. Така ж закономірність
спостерігається і у рослин вирощених при різній вологості ґрунту. Рослини при
кращій вологості ґрунту, містять в тканинах більш високий відсоток води, в них
і вище асиміляційне число, а тому і діяльність хлорофілу, чим у рослин менш
забезпечених вологою.
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Таким чином, тканини листків які сильно насиченні водою, відрізняються
більш активною поверхністю поглинання. Протоплазма клітин в даному
випадку більш рухома із-за кращої обводненності. В таких умовах доступ
вуглекислого газу до кожної пластини, до кожного хлорофілового зерна
легший, ніж в клітинах з більш щільною і менш обводненою протоплазмою.
Цим і обумовлюється більш висока асиміляційна здатність хлорофілу у добре
розвинених, інтенсивно розвиваючих рослинах.
Висновки.
В тканинах листків дрібних рослин міститься більше хлорофілу в сирій
масі, в порівнянні із тканинами середніх і добре розвинених рослин. При
перерахунку на суху масу спостерігається зворотна картина, а саме у добре
розвинених рослин на грам сухої маси міститься більше хлорофілу в порівнянні
з листками дрібних і середніх рослин. Найбільша кількість хлорофілу в листках
рослин цикорію коренеплідного міститься за підзимового строку сівби, як в
сирій так і в сухій масі, в порівнянні із ранньовесняними та літніми посівами.
Середньодобове асиміляційне число за вегетаційний період у добре
розвинених рослин вище, в порівнянні із середніми і дрібними рослинами. Так
у дрібних рослин воно становить 59,91, у середніх – 61,29 та в добре
розвинених – 63,52.
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THE INFLUENCE OF EVENT-MANAGEMENT ON EVENT TOURISM AND
FORECASTS OF ITS FURTHER DEVELOPMENT
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Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro
Дніпровський національный университет імені Олеся Гоначара, Дніпро
Анотація. У статті розглядається вплив івент-менеджменту на подієвий туризм, та
як подієвий туризм безпосередньо впливає на стан та рівень розвитку економіки України.
Також розглядаються існуючі проблеми в даних сегментах економіки, їх варіанти
вирішення. Надаються прогнози подальшого розвитку івент-менеджменту та подієвого
туризму у сучасних реаліях пандемії.
Ключові слова. Івент-менеджмент, подієвий туризм, захід.
Annotation. The article considers the impact of event-management on a tourism, and how
event-tourism directly affects the state of Ukrainian economic development. Existing problems in
these segments of the economy, their solutions are also considered. There are the forecasts of
further development of event management and event tourism in the modern realities of the
pandemic.
Key words. Event-management, event-tourism, event.

Вступ. Практично у всіх країнах подієвий менеджмент - відносно молодий
вид бізнесу, який динамічно розвивається. За останні п’ять років, кожне п’яте
робоче місце у Європі було створено завдяки розвитку ринку івент-менедженту
(за даними Всесвітньої ради з туризму і подорожей World Travel and Tourism
Council за 2019 рік) [1]. В той час, як глобальна економіка за останній рік
виросла на 3,2%, сегмент подієвого туризму (виходячи з цього, й івентменеджмент також) на 3,9%. Зараз 9,7% громадян Європейського регіону
задіяні у сфері івент-менеджменту та подієвого туризму [1].
Основний текст. Бурхливий розвиток галузі за кордоном дозволяє
аналітикам WTTC прогнозувати, що до 2029 року індустрії подієвого
менеджменту буде належати кожне 9 робоче місце в світі, а середній дохід
зросте на чверть вже через два роки. Багато в чому це пов'язано зі стрімко
набирає обертів сферою ділового туризму MICE (Meetings, Incentives,
Conventionsand Exhibitions).
MICE - окрема галузь event-індустрії. Це поняття включає в себе такі
напрямки, як "Meetings" - мітапи, інсайдерські заходи компанії, переговори і
презентації; "Incentives" - корпоративні тури, заходи підвищення кваліфікації
працівників, корпоративні свята; "Conferences" - конференції, форуми, саміти,
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семінари та "Exhibitions" - виставки та PR івенти.
У 2016 році обсяг доходу по організації бізнес-заходів оцінили в 752 млрд.
доларів. А в 2023 році очікується зростання аж до 1,2 трильйона доларів. Для
того, щоб зрозуміти масштаб - ринок, пов'язаний з доглядом за здоров’ям в
США оцінюється в 3 трильйони доларів [2].
Якщо говорити про Україну, то кількість заходів стрімко зростає.
Починаючи від невеликих мітапов всередині компаній, закінчуючи
конференціями на 2000+ відвідувачів.
Дуже важливий івент з точки зору подієвого туризму та політики є
Koktebel Jazz Festival. У 2019 році фестиваль вже в шостий раз вимушено
проходив поза АР Кримом. Починаючи з 2014-го, джазову сцену
облаштовували в м. Чорноморську Одеської області, проте у 2019 році локацію
вимушено змінили на Труханів острів у м. Київ, через що відвідуваність
фестивалю дуже різко впала, що можна побачити на графіку нижче (див. рис.
1).

Рис. 1 Динаміка кількості відвідувачів Koktebel Jazz Festival 2014-2019 рр.
*складено автором

Невеликі міські фестивалі є привабливою туристичною пам'яткою фестивалі економічно впливають на певне місто, отже, приносить істотний
дохід. Організація фестивалів та особливих івентів у малих містах спрямовано
на розвиток туризму, культурний розвиток та забезпечення рекреаційних
заходів для туристів, але звичайно, місцеві мешканці також отримують
переваги, коли беруть участь у них. Більше того, державні установи, комерційні
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та некомерційні організації зацікавлені в отриманні доходу з цих фестивалів.
Фестивалі в невеликих містах організатори часто сприймають як потенційний
ресурс, якщо було застосовано грамотний менеджмент.
Подієвий туризм - це дієвий інструмент, який можна використовувати
переслідуючи різноманітні цілі. Державна адміністрація АР Крим
застосовувала його для збільшення тривалості туристичного сезону. Селище
Коктебель в серпні було добре завантажено туристами, але починаючи з
вересня потік надходжень завдяки туризму значно скорочувався. Оргкомітетом
та владою було вирішено проводити фестиваль саме у вересні. Це було вигідно
місцевому бізнесу, тому що фестиваль продовжував туристичний сезон на 1015 днів, що дозволяло отримати додаткові десятки мільйонів гривень. Також
подієвий туризм - ефективний інструмент, для розвитку непопулярних
територій, що перебувають у стані стагнації: наприклад, фестиваль масштабний
фестиваль «KaZантіп» проводився в селищі Поповка, яке до цього була
невідомою. Більш детальну структуру економічного ефекту, який отримує
регіон, внаслідок проведення масових культурних івентів можна побачити на
рис. 2.

Рис. 2 Модель аналізу економічного ефекту фестивальних заходів
американської дослідної школи [3]
Реанімувати організацію фестивалів в Криму вдасться тільки після
деокупації. Можна підрахувати, скільки прибутку втратив Крим. За нашими
даними, на Koktebel Jazz Festival кожен турист в середньому витрачав 70
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доларів, не враховуючи проживання та транспорту. Фестиваль приймав близько
20 тисяч туристів. Виходячи з вищевказаних даних, виходить те, що люди
витрачали близько мільйона доларів за 3-5 днів фестивалю. Для селища
Коктебель це було величезною сумою.
В Чорноморську фестиваль зіткнувся з тим, що місцева влада не
займається розвитком подієвого туризму і не розуміє, як керувати туристичним
потоком, і не зацікавлена в цьому. Це проблема багатьох місцевих рад нерозуміння, як працює туризм.
Ситуація з коронавірусу відчутно позначилася на івент-індустрії - бізнес
безпосередньо відображує зовнішні обставини. Вже зараз з'явилося
найочевидніше рішення - перехід з офлайна в онлайн. Ті, хто раніше стикався з
інструментом трансляції, зможуть швидше підхопити тенденцію і продовжити
рухатися вперед, це відмінна можливість укріпити позиції в цьому напрямку.
Це та послуга, яка в Україні розвинена не дуже сильно, і зараз для її розвитку
відкриваються нові горизонти.
Вже стала відчутна сила фрази "криза - це нові можливості". У спокійний
час компанії часто від них можуть відмовлятися від нових можливостей як від
надто інноваційних. Але зараз вони стають затребувані як ніколи.
Наприклад, є обмеження івентом в 60 осіб. Захід можна ефективно
провести і для 60 учасників, зібравши тільки блогерів та інфлюенсерів, які
потім запустять онлайн-трансляцію на десятки тисяч передплатників. А
великий захід, наприклад, можна роздрібнити на серію маленьких: замість
однієї події на 300 осіб зробити 5 по 60.
Всі представники івент-індустрії зараз стежать за світовою динамікою,
обговорюють варіанти оптимізації процесів, і найголовніше - складають плани
"Б". Наприклад, як може застосувати свою структуру івент-агентство окрім
безпосередньої організації заходів.
У зв’язку з пандемією туризм постраждав більше, ніж івент-індустрія в
цілому. Для українського туристичного сегменту Міністерством культури та
інформаційної політики прогнозуються збитки розміром у 1,5 мільярди доларів
США [4]. Задля підтримки відновлення туризму в Україні був прийнятий
законопроект, який передбачає скасування туристичного збору до кінця 2020
року, виплати туристичними організаціями ПДВ, податку на прибуток, податку
на нежитлове приміщення та землю.
Туристичний потік напряму залежить від того, які країни відкриють
кордони для туристів та наскільки швидко. Є висока імовірність того, що
зустрівшись з проблемами виїзду за кордон, українські туристи будуть шукати
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альтернативи відпочинку усередині країни, що підвищить прибуток від
внутрішнього туризму. Але цей прибуток навряд чи нівелює ті збитки, які
понесе Україна, втративши іноземних туристів та витративши мільярди з метою
допомоги у відновленні туристичної сфери. Що до стану інших туристичних
напрямків – більшість країн планує відкривати свої кордони для туристів вже у
кінці травня-червня, але з урахуванням усіх обмежень задля попередження
розповсюдження інфекції. Враховуючи всі ці обставини, у 2020 році
туристична індустрія буде працювати, але лише на 50%. Якщо мати на увазі,
що частка туризму у ВВП європейського регіону становить близько 10%, то
можна зробити висновок, що туристична галузь зазнає рецесії історичного
масштабу, як й світова економіка взагалі. Подальші темпи відновлення будуть
залежати від політики, яку виберуть країни та їх об’єднання.
Висновки. Виходячи зі всього вищевказаного, можна зробити висновок,
що фестивалі можуть бути основними фандрайзерами для місцевих організацій
та місцевих компаній. Вони дають можливість створити усвідомлення того, що
кожен регіон може запропонувати світові, відображаючи зусилля громади та
виявляючи гордість за свої міста. Направлення прибутку від туризму на місцеві
потреби та інтереси може значною мірою підвищити цінність туризму для
суспільства та допомогти створити стійку галузь. Багато малих стагнуючих
регіонів мають пропозиції та ресурси для успішного розвитку туризму. До 2021
року зможуть вижити лише резиденти івент-ринку зі сталою клієнтською базою
і великими фінансовими збереженнями (триматися лише на них належить не
декілька місяців). Про індустрію фестивалів та інших глобальних заходів у її
повному обсязі у 2020 році взагалі не може йти мова. Всі організації, які так чи
інакше задіяні у цій сфері майже не матимуть альтернатив.
Складно передбачити, чи будуть люди подорожувати, як раніше, або ж
більшість зробить для себе певні висновки. Актуальна дискусія в туристичній
сфері йде про те, як зробити туризм якіснішим. Туристичні компанії і їх
партнери в регіонах зараз використовують час для того, щоб зробити свої
пропозиції більш екологічними, якщо дозволяють фінанси. Якщо і є шанс, щоб
переорієнтувати сферу туризму і змінити туристичний продукт, то зараз
найкращий момент для цього.
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Abstract. Considered in the article are the basic assumptions as for the factors influencing
learning motivation of tourism students within their foreign language training. The importance of
both psychological and methodological groups of motivational factors is emphasized. The
theoretical framework of tourism students’ motivation to learn is outlined within intrinsic
motivation factors such as control over learning environment, learners’ autonomy, voluntariness
and freedom of choice. Influences within ESP methodology are interpreted as awareness of target
learners’ needs, active engagement in needs analysis, emphasis on small-group activities,
authenticity of resources, innovative roles within Tourism ESP classroom. It is highlighted that a
distinctive feature of tourism students’ motivation is the opportunity of early professionalization
and on-the-job experience at the operational level of the service sector. Another advantage refers to
foreign internships of tourism students which significantly improves their foreign language
professional competence and enhance overall level of learning motivation.
Key words: learning motivation, motivational factors, foreign language training, tourism
students, Tourism ESP classroom.

Introduction.
The ever-growing need for good foreign language communication skills,
primarily in English, is the current tendency which has created a huge demand for
English learning around the world. Another trend of today is the increase of the
tourism sector as the most labour-intensive sector of world’s economy. Employers
insist that their tourism employees should have good foreign language skills, and
fluency in English is considered a prerequisite for success and advancement in many
sectors of employment within the tourism industry. As a result, tourism students set
themselves demanding goals as they want to be able to master English to a high level
of accuracy and fluency. The demand for the appropriate foreign language training is
therefore as strong as ever.
In this article we are going to have a closer look at those factors which influence
learning motivation of tourism students within their foreign language training. It is
noteworthy that special attention should be paid to the investigation of such groups of
factors as psychological and methodological ones.
In 2018 the U. S. Consensus Study Report of National Academies of Sciences,
Engineering, and Medicine was issued to introduce the results of recent research on
the contemporary learning environment with the main focus being on learners,
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contexts, and cultures. The research included both laboratory and field work from
multiple disciplines, such as developmental psychology, social psychology,
education, and cognitive psychology. The researchers provided updates and
additional elaboration on research in this area, describing primary theoretical
perspectives and focusing on the influences on people’s motivation to learn. As the
report also emphasized some key findings from decades of research on motivation to
learn, we suppose they could outline the theoretical framework for our study of
tourism students learning motivation as well.
Factors of psychological influences on learning motivation.
Various aspects of motivation and achievements were investigated by E.L.Deci,
K.Izuma, S.Jarvela, K.Murayama, M.Matsumoto, P.R.Pintrich, K.A.Renninger,
R.M.Ryan, as a result, it was concluded that people are motivated to develop
competence and solve problems by rewards and punishments, but often have intrinsic
reasons for learning that may be more powerful. Students who focus on learning
rather than performance and have intrinsic motivation to learn tend to set goals for
themselves and regard increasing their competence to be a goal [1, p. 109-110]. As it
was also claimed by E.L.Deci, H.Cooper, C.W.Han, K.Izuma, A.C.Moller,
E.A.Patall, R.M.Ryan, N.Sadato, D.N.Saito, B.J.Sylvester, S.R.Wynn, when students
believe they have control over their learning environment, they are more likely to
take on challenges and persist with difficult tasks, compared with those who perceive
that they have little control. The act of making a choice seems to increase motivation
as it induces cognitive dissonance [1, p. 117].
Research into the problem of motivation of students’ professional learning is of
a great importance since it is particularly the essence and nature of motivation that
mainly directs the learning process and influences its effectiveness. We can’t but
agree to the assumption that low motivation to obtain professional knowledge and
skills may negatively affect not only the process of getting professional education,
but also the success of further professionalization [4, p. 21].
Further developments in the theory of self-determination by E.L.Deci and
R.M.Ryan (University of Rochester, USA) highlighted that intrinsic motivation is
associated with an innate desire for novelty and challenges, an effort to expand and
test their capabilities, to explore and to learn, while external motivation is related to
external social factors. Moreover, the researchers have detailed such types as external
motivation (seeking rewards or avoiding punishment), introjected motivation
(proving one’s dignity or avoiding guilt), and identification motivation (directing
actions to express values) [3, p. 182]. Both internal and external types of motives are
characterized by a degree of autonomy, that is, a sense of complete voluntariness and
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freedom of choice, which is most intensively manifested within the limits of internal
motivation. Such conclusions, however, do not mean that intrinsic and extrinsic
motivation are opposed to each other; their interaction is rather a transition from
regulation through external factors to self-regulation, greater maturity and selfcontrol [3, p. 184-185].
These findings provide us the solid grounds as for the group of psychological
factors in terms of our study on tourism students’ learning motivation. What is
already known does support the following general guidance for educators: educators
may support learners’ motivation by attending to their engagement, persistence, and
performance by helping them to set desired learning goals and appropriately
challenging goals for performance, supporting their sense of control and autonomy
[1, p. 133]. More research is still needed on instructional methods and how foreign
language training can influence motivational processes of tourism students.
Motivational influences within ESP methodology.
The group of methodological factors within the analysis of tourism students’
learning motivation should be primarily viewed in the context of the modern
ESP/English for Specific Purposes methodology. From a cognitive perspective the
factor that is of central importance is that of choice over the way in which they
behave and, therefore, have control over their actions. According to this approach, to
make a choice the students should be aware of the possible outcomes, which enable
them to set goals for themselves, and then decide to act in certain ways in order to
achieve these goals [6, p. 119], to put it differently, a cognitive view of motivation
centres on individuals making their decisions as opposed to being at the mercy of
external forces over which they have no control.
National Curriculum for Universities in Ukraine is based on learners’ needs
analysis and an inventory of generic job-related skills and proposes that
communicative competences in English be acquired for real-life academic and jobrelated areas and situations which are generic for students of different specialisms. In
order to introduce language and learning awareness into a syllabus it is
recommended to diagnose the students’ situation at the beginning of the course. It is
an extended needs analysis which, if planned and carried out properly and on the
continuous basis, will give the teachers a better insight into the students’ needs and
provide more individualized instruction and strategies. These issues are relevant to
students of different specialisms, and tourism students in particular, are not an
exception.
Both ESP and CLT/Communication Language Teaching methodologists
recognized that many learners needed English in order to use it in specific
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occupational or educational settings. It would be more efficient to teach them the
specific kinds of language and communicative skills needed for particular roles, for
example, occupations within tourism sector, rather than just to concentrate on more
general English. This led to the method of needs analysis – the use of observation,
surveys, interviews, situation analysis, and analysis of language samples collected in
different settings – in order to determine the kinds of communication learners would
need to master if they were in specific occupational or educational roles and the
language features of particular settings [2, p. 12].
Moreover, in terms of tourism students we have to expose the following groups
of needs analysts: teaching experts of tourism educational institutions, i.e. subject
matter teachers and foreign language instructors; tourism students, i.e. learners of
Tourism ESP course; tourism experts from the external tourism institutions, i.e.
potential employers within tourism professional environment. We are of the opinion
that tourism students in the role of target needs analysts are to become the focus of
particular attention, though it is often ignored in needs analysis.
Thus, the factors which influence the choices tourism students make as to the
amount of effort they are prepared to expend in attempting to achieve their learning
goals is the awareness of target needs and active engagement in needs analysis.
Furthermore, we focus on pair work and small-group activities as motivational
factor in ESP. Most of the activities discussed above reflect an important aspect of
tasks in ESP and CLT classroom, namely that they are designed to be carried out in
pairs or small groups. Through completing activities in this way, it is argued, learners
will obtain several benefits: they can learn from hearing the language used by other
members of the group, they will produce a greater amount of language than they
would use in teacher-fronted activities, they will have the chance to develop fluency,
and most importantly, their motivational level is likely to increase. Another issue to
consider is the push for authenticity as motivational factor in ESP. Since the language
classroom is intended as a preparation for survival in the real world and since real
communication is a defining characteristic of CLT, an issue which soon emerged was
the relationship between classroom activities and real life. Some argued that
classroom activities should as far as possible mirror the real world and use real world
or “authentic” sources as the basis for classroom learning [2, p. 20].
Finally, we point out innovative roles of teachers and students as a motivational
factor in Tourism ESP classroom. Commenting on the nature of student-teacher
interaction and the student-student interaction it is emphasized that the teacher
facilitates communication in the classroom. During the activities he acts as an
adviser, answering student’s questions and monitoring their performance. At other
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times he might be a co-communicator engaging in the communicative activity along
with students. Students are, above all, communicators. They are actively engaged in
negotiating meaning, trying to make themselves understood and in understanding
others. Also, since the teacher’s role is less dominant than in a teacher-centered
method, students are seen as more responsible managers of their own learning [5, p.
89].
Summary and conclusions.
To sum up, students of various specialisms who undergo professional training
have a number of similarities in terms of their motivational factors to learn. Here
belongs motivation based on a desire to succeed, a group of intrinsic motives based
on an interest in activity or external motives based on stimulation or pressure. On the
other hand, the peculiarities of the future occupation cannot but cause certain
differences in the system of motives of future specialists of different fields. Here we
observe a number of distinctive issues of motivation in terms of Tourism ESP
classroom. A significant advantage of the tourism business is the opportunity for
early professionalization of tourism students, gaining their experience of practical
activity at the operational level of the service sector. Ukrainian students are more
frequently provided career advancement opportunities within tourism companies and
recreational complexes of famous resorts in Bulgaria, Turkey, Cyprus, Egypt, UAE,
etc., which also means improving their level of foreign language professional
competence. As practice shows, such a category of students undergo a rather rapid
process of changing their external motivation to learn a foreign language by
internally motivated learning activity. That enables us to detail such methodological
recommendations for Tourism ESP classroom as involving students in target needs
analysis, constructing curricula on the basis of needs analysis, making use of tourism
students’ experience after their internships, cooperating with them, engaging in
workshops and group projects.
Thus, achieving a high degree of motivation to learn involves its gradual
transformation from external social influences to internal ones when students develop
from regulation through external factors to self-regulation. Students’ autonomy is
considered a necessity leading to a sense of complete voluntariness and freedom of
choice, as well as control over learning environment through engagement in needs
analyses and changing traditional classroom roles. To the distinctive features of
foreign language training of tourism students, which positively influence the degree
of learning motivation, we refer the opportunity of early professionalization,
including foreign internships and gaining on-the-job experience in foreign language
communication within real professional environment.
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Анотація. В роботі розглядається необхідність впровадження інноваційних моделей і
технологій навчання студентів технічних коледжів під час дистанційного навчання в умовах
довготривалого карантину (пандемія COVID-19).
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Key words: educational process, STEM-education, interactive teaching methods, distance
learning, Internet, information technologies, interdisciplinary connections, online.

Вступ.
Складні умови, які спричинила пандемія COVID-19, призвело до того, що
виникла гостра необхідність ефективної організації дистанційного навчання.
Використання навчальними закладами всіх інструментів і ресурсів
дистанційних технологій повинно бути спрямоване на максимально ефективне
засвоєння матеріалу студентами відповідно до навчальних планів.
Зіткнувшись з даною проблемою викладачі коледжу використовуючи
власний досвід налаштували свою роботу на проведення інтегрованих бінарних
занять, що дало можливість більш детально вивчати предмети спеціальних
дисциплін користуючись набутими знаннями, а також сприяло підвищенню
загальноосвітнього та професійно-технічного рівня підготовки майбутніх
фахівців.
Основний текст.
Ще кілька років тому абітурієнти мріяли бути лікарями, вчителями,
юристами. Ці професії по праву вважалися престижними і перспективними.
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Сьогодні ринок праці диктує інші умови. У світлі розвитку технологій,
автоматизації виробництва та повсякденному житті затребуваними стають інші
професії, під загальною назвою – STEM. STEM – що це: S – science, T –
technology, E – engineering, M – mathematics. В наш час саме наукові технології,
інженерія та математичні дисципліни розвиваються стрімким темпами і в
тісному зв'язку один з одним. В недалекому майбутньому почнуть з'являтися
нові професії, які будуть вимагати вміння застосовувати технічні знання в сфері
природничих наук. Подібні тенденції розвитку науки і суспільства спричинили
за собою розвиток нового освітнього напряму під назвою STEM - освіта [1, 2] .
Ви замислювалися над тим, що технічні науки, які стимулюють появу
інновацій, потребують знань про людську природу, для збільшення
ефективності? Якщо до науки, технологій, інженерної праці та математики
додати гуманітарних вчень - результати співпраці точно будуть вражаючими.
Особливість навчального процесу в технічних коледжах полягає у
вивченні широкого діапазону навчальних дисциплін, починаючи з
загальноосвітніх і закінчуючи спеціальними професійно-технічними.
Підвищення загальноосвітнього та професійно-технічного рівнів
підготовки майбутніх фахівців не тільки необхідність, продиктована
особливостями сучасного виробництва, а й один з найважливіших чинників
зростання його ефективності. Разом з тим дисципліни професійно-технічного
циклу (загальнотехнічні, спеціальні предмети і виробничі практики) в
технічних коледжах допомагають закріплювати, розвивати знання і вміння
студентів із загальноосвітніх дисциплін, доповнювати і поглиблювати їх
шляхом розгляду наукових основ техніки, технології та організації
виробництва. У свою чергу, загальноосвітні дисципліни сприяють більш
осмисленому вивченню спеціальних предметів і формуванню наукового
світогляду.
Єдність і взаємозв'язок загальноосвітньої і професійно-технічної освіти
забезпечується насамперед на основі міжпредметних зв'язків, які є важливою
складовою всебічної підготовки молоді та формування у них творчого,
системного мислення і мобільного використання знань в різних ситуаціях, а
також сприяють підвищенню мотивації до отримання професійної підготовки.
В результаті студент отримує системно-цілісну, міжпредметну
освіту,
розвиваючись як цілісний індивід.
Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані бінарні
заняття, спрямовані на: встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють
формуванню в студентів цілісного, системного світогляду актуалізацію
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особистісного ставлення до питань, що розглядають на занятті [3] .
Бінарні заняття у коледжах вимагають дуже великої підготовки як
викладачів, так і студентів. Це творчість двох викладачів, яка переростає у
творчий процес студентів. Чому? Тому, що вивчення якоїсь проблеми на стику
двох наук - це завжди цікаво, такий вид діяльності викликає високу мотивацію.
А чи не це головне – захопити студентів, спровокувати творчий пошук? Такі
заняття дозволяють інтегрувати знання з різних областей для вирішення однієї
проблеми, що дає можливість застосувати отримані знання на практиці.
Мета бінарного заняття – створити умови мотивованого практичного
застосування знань, навичок і умінь, дати студентам можливість побачити
результати своєї праці і отримати від цього радість і задоволення.
Заняття ділиться на доповнюючи одна одну частини, при цьому необхідно
уникати дублювання. Висувається проблема дослідження, група ділиться на
творчі групи за інтересами, які займаються пошуком інформації, фактів і
аргументів, необхідних для проведення дослідження та оформленням
результатів, використовуючи для цього «мозковий штурм», «ділову гру»,
тренінг і т. д.
Бінарні заняття проводяться на етапі творчого застосування вивченого
матеріалу на таких заняттях вирішуються цікаві, практично значимі і доступні
студентам проблеми на основі міжкультурної взаємодії. Результати
дослідження представляються у вигляді презентацій, таблиць, роботи з
лабораторним устаткуванням, відеофільмів, які мають практичну цінність, які
надалі можна використовувати в якості дидактичного матеріалу.
Бінарні заняття створюють умови для практичного застосування знань,
систематизують знання, розвивають навички самоосвіти, так як підготовку до
заняття студенти здійснюють самостійно, вони займаються пошуком
інформації, фактів, аргументів, необхідних для проведення досліджень,
оформлення результатів. Все це розвиває їх аналітичні здібності,
винахідливість, активізує розумову діяльність.
Розглянемо деякі форми і технології інтерактивного навчання, які
використовуються на бінарних занять:
Диспут передбачає колективне обговорення якої-небудь проблеми з
метою встановлення шляхів її достовірного рішення.
Навчальна дискусія - один з методів проблемного навчання. Вона
використовується при аналізі проблемних ситуацій, коли необхідно дати просту
і однозначну відповідь на запитання, при цьому передбачаються альтернативні
відповіді [ 4,5] .
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"Мозковий штурм" ставить своєю метою збирання якомога більшої
кількості ідей, активізацію творчого мислення, подолання звичного ходу думок
при вирішенні поставленої проблеми.
Дидактична (ділова) гра виступає важливим педагогічним засобом
активізації процесу навчання у професійній школі. В процесі дидактичної гри
студент повинен виконати дії, аналогічні тим, які можуть мати місце в його
професійній діяльності.
Залучення в дидактичну гру, ігрове освоєння
професійної діяльності на її моделі також сприяє системному, цілісному
освоєнню професії.
Стажування з виконанням посадової ролі - активний метод навчання, при
якому "моделлю" виступає сфера професійної діяльності, сама дійсність, а
імітація зачіпає в основному виконання ролі (посади). Головна умова
стажування - виконання під контролем викладача певних дій у реальних
виробничих умовах.
Імітаційний тренінг припускає відпрацьовування певних професійних
навичок й умінь по роботі з різними технічними засобами і пристроями.
Імітується ситуація, обстановка професійної діяльності, а в якості "моделі"
виступає сам технічний засіб (тренажери, прилади тощо).
Ігрове проектування є практичним заняттям, в ході якого розробляються
інженерні, конструкторські, технологічні, соціальні та інші види проектів в
ігрових умовах, що максимально відтворюють реальність. Цей метод
відрізняється високим ступенем поєднання індивідуальної і спільної роботи
студентів.
З досвіду проведення бінарних занять під час дистанційного навчання
можливо виділити бінарні заняття з циклу гуманітарної та соціально –
економічної підготовки «Українська мова за професійним спрямуванням» та
дисципліни циклу професійно – практичної підготовки «Основи металознавства
та термічної обробки металів». Передбачається вивчення студентами самої
української мови, української мови за професійним спрямуванням, а також
практичного засвоєння під час вивчення спеціальних дисциплін. Отримання
знань, які необхідні спеціалісту для одержання мовної грамотності і
комунікативної компетентності. Здатність до вивчення базової дисципліни
забезпечує студента знаннями і практичним оволодінням основами офіційно –
ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить
професійне спілкування на кожному мовному рівні. Застосування саме
бінарних занять, під час дистанційної освіти сприяє формуванню в студентів
відповідальності за свою діяльність, самостійність та дисциплінованість,
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розвитку пізнавального інтересу, творчих здібностей, креативного мислення.
Це дає змогу закріпити і поглибити теоретичні знання та правильно формувати
уміння та навички передбачені під час практики, як мовної так і професійної.
Ефективність проведення інтегрованих занять під час дистанційного
навчання залежить від якості використаних матеріалів і майстерності педагогів
та викладачів-тьюторів, що беруть участь в цьому процесі. Тому при розробці
дистанційного бінарного заняття, педагогічна та змістовна організація
дистанційного навчання є пріоритетною. Звідси важливість застосування
викладачами сучасних цифрових ресурсів Zoom, Microsoft Teams, Google
Hangouts тощо.
Висновки.
Вивчення та аналіз інновацій свідчать про те, що в середніх спеціальних
навчальних закладах з'являються нові організаційні форми навчання, які можна
назвати міждисциплінарними. На такого роду заняттях виконується одне або
кілька міжпредметних завдань, в ході яких студентам доводиться застосовувати
знання та вміння, набуті в процесі вивчення різних загальноосвітніх і
спеціальних дисциплін.
Використання інтерактивних форм і методів навчання в процесі навчання в
коледжі дозволять придбати:
 конкретному студенту:
- досвід активного освоєння змісту майбутньої професійної діяльності у
взаємозв'язку з практикою;
- розвиток особистісної рефлексії як майбутнього професіонала у своїй
професії;
- освоєння нового досвіду професійної взаємодії з практиками в цій
області;
 системі викладач - група
- нестандартне ставлення до організації освітнього процесу;
- формування мотиваційної готовності до між особистої взаємодії не
тільки в навчальних, але і в професійних ситуаціях.
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OF FISHERIES UNIVERSITIES
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВУЗА
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Аннотация. В статье проанализированы различные аспекты удовлетворенности
работодателями Дальнего Востока уровнем подготовки выпускников рыбохозяйственного
вуза.
Ключевые слова: выпускник вуза, качество подготовки, трудоустройство,
работодатель.
Abstract. The article analyzes various aspects of satisfaction of employers in the Far East
with the level of training of graduates of a fisheries University.
Key words: University graduate, quality of training, employer, employment.

Степень
конкурентоспособности
инновационной
экономики
в
современных социально-экономических условиях все в большей степени
определяется качеством профессиональной подготовки кадрового состава.
Внедрение в экономику передовых наукоемких технологических решений
предъявляет высокие требования со стороны работодателей к персоналу, его
ответственности, способности оперативно реагировать на вызовы времени [1].
Если до последнего времени работодатель находил на рынке более-менее
подходящих работников или спрос на определенные характеристики
профессиональной деятельности был еще не столь резко выражен, то в
последние годы ситуация стала меняться. Среди отмечаемых работодателем
проблем кадровая проблема является одной из значимых.
В данном контексте для профессионального образования все более
значимым становится исследование удовлетворенности работодателей
качеством выпускников (при этом необходимо учесть, что показатель «качество
выпускников» является довольно размытым, поскольку не имеет конкретных
критериев его формирования). В нынешних условиях работодатель предъявляет
иной заказ на работника, который рынок труда не всегда в состоянии ему
предоставить [2].
Анализируя изменение отношения работодателя к качеству подготовки
выпускников учебных заведений профессионального образования, необходимо
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учитывать переход системы Российского высшего образования на Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС 3 ++), который
способствует повышению роли работодателя в образовательном процессе. При
этом
работодатель
выступает
как
заинтересованная
сторона
в
совершенствовании качества подготовки выпускников. Однако в современных
условиях информационный обмен между работодателями и вузами слабо
налажен. Требования работодателей к выпускникам не всегда определяются
однозначно. Это важно, так как несоответствие качества выпускников
современным требованиям работодателей ставит под удар его успешное
трудоустройство.
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» является ведущим отраслевым вузом
Федерального агентства по рыболовству на Дальнем Востоке – кузница кадров
для рыбной отрасли. Сегодня одной из приоритетных задач Дальрыбвтуза
является повышение качества подготовки специалистов для рыбохозяйственной
отрасли.
Изучением проблем и особенностей подготовки и трудоустройства
специалистов рыбохозяйственной отрасли занимаются сотрудники кафедры
«Социально-гуманитарные дисциплины» Дальрыбвтуза в рамках научных
исследований по госбюджетной теме № 758/2020-2022 «Проблема
трудоустройства выпускников Дальрыбвтуза». Одним из этапов данного
исследования является анализ качества подготовки выпускников вуза. В связи с
этим представляется важным оценка удовлетворенности работодателей
качеством подготовки выпускников рыбохозяйственного вуза.
Исходя из вышеизложенного, целью данного этапа работы являлось
проведение анализа удовлетворенности работодателей качеством подготовки
выпускников Дальрыбвтуза. Для достижения поставленной цели необходимо
было решить следующие задачи: разработать анкету для оценки
удовлетворенности работодателей; провести анкетирование и анализ
полученных данных.
В целях совершенствования качества подготовки специалистов,
своевременной ориентации студентов на запросы рынка труда, а также
выявления прогнозных оценок востребованности выпускников Университета
была разработана анкета, которая включала ряд вопросов, касающихся степени
удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников
Дальрыбвтуза.
Организовано и проведено анкетирование, предусматривающее изучение
мнений работодателей о том, насколько выпускник Университета
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удовлетворяет требованиям профессии.
В
опросе
приняли
участие
55
предприятий
(организаций)
Дальневосточного федерального округа. В качестве экспертов привлекались
компетентные представители от организаций и предприятий, что чрезвычайно
важно для объективной оценки уровня профессиональной подготовки
выпускников университета. Как правило, это были руководящие лица
организации либо представители кадровых служб. Большая часть предприятийреспондентов характеризуется производственной сферой деятельности. Кроме
того, в анкетировании приняли участие торговые, научно-исследовательские и
проектно-технологические организации и учреждения.
Проанализировав ответы на вопрос «Сколько лет компания существует на
рынке?», мы сделали вывод, что более 75% организаций успешно
осуществляют свою деятельность более 10 лет, порядка 8% – от 5 до 9 лет, 17%
– это молодые компании (от 1 до 5 лет). Эти данные подтверждают авторитет и
конкурентоспособность респондентов на рынке труда.
Более половины опрошенных работодателей (67%) каждый год принимают
на работу молодых специалистов, что свидетельствует о «кадровом голоде».
При приеме на работу предпочтение отдается выпускникам, завершившим
обучение по программам специалитета и магистратуры (62%); для 25%
респондентов уровень подготовки выпускника не имеет значения; 13% готовы
взять на работу выпускника-бакалавра. Что же касается формы обучения, для
половины опрошенных преимущественна очная форма обучения, для
остальных же – не имеет значения.
При ответе на вопрос «Доверяете ли вы диплому и оценкам выпускника?»
варианты ответов распределились следующим образом: 50% считают, что
совершенно нет зависимости между оценками, полученными в Вузе и
качеством работы сотрудника в организации; 33% – не вполне доверяют, но,
как правило, кто хорошо учился, также хорошо и работают; 17% – вполне
доверяют.
Большинство выпускников Дальрыбвтуза (62%) трудоустроены по
специальности, из них 67% занимают руководящие должности.
Основные причины потребности в выпускниках после окончания
Университета, по мнению работодателей, разнообразны: молодых проще
переобучить, чем переучивать тех, у кого сформировались устойчивые
привычки, не соответствующие организационной культуре компании (38%);
желание использовать молодую энергию (31%); открытость новому, активность
(15%).
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Наиболее распространенными методами отбора кандидатов на вакантную
должность названы интервью, собеседование (38%), испытательный срок (27%)
и стажировка на рабочем месте (19%). Из дополнительных технологий оценки
соискателей при подборе персонала чаще всего применяется проверка
профессиональных знаний и умений (26%).
При опросе выявлены наиболее частые причины отказа кандидатам при
приеме на работу, а именно отсутствие у соискателя интереса к должности
(47%); нехватка знаний по специальности (35%); отсутствие опыта (12%).
На вопрос «Насколько быстро выпускники Вузов приступили к работе на
вашем предприятии?» ответы распределились следующим образом: 75% –
почти сразу (но на предприятии обязательно прохождение внутреннего
обучения); 19% – не сразу (нуждались в дополнительном обучении на рабочем
месте); 6% – сразу приступили к работе без каких-либо затруднений.
Требования работодателей к нанимаемым сотрудникам весьма
разнообразны. Для работодателя имеет значение: трудолюбие и желание
работать (26%); серьезность мотивации к профессии (19%); склонность к
саморазвитию (15%); нацеленность на результат, способность предложить свои
варианты решения поставленной задачи (15%); активная жизненная позиция
(11%); навыки коммуникации (9%); отсутствие вредных привычек (5%).
При приеме молодых специалистов серьезное внимание обращается на
тематику научных исследований (26%); наличие профессионального опыта
(26%); участие в научных проектах и конкурсах (21%); оценки выпускника
(11%); активность в изучении дополнительных программ (11%).
Среди основных недостатков молодых специалистов на верхних строках
рейтинга находятся следующие: завышенная самооценка (16%); излишние
амбиции (16%); пассивность (16%); безынициативность (13%); желание
получать большую заработную плату без вклада в общее дело (13%); на нижних
строках рейтинга: низкая работоспособность (9%); неумение четко
формулировать цели (9%); отсутствие дисциплины (5%); максимализм (3%).
Таким образом, на основе полученных данных было выявлено, что
работодатели заинтересованы в отборе перспективных выпускников,
способных к личностному росту и функционированию в рамках социальноэкономической сферы, сочетающих в себе высокую степень культуры,
образованности и квалифицированной подготовки.
Наиболее плодотворными формами взаимодействия бизнеса и образования
считают: участие в учебном процессе (чтение лекций, проведение
практических, выездных занятий на базе предприятия) (17%) и в заседаниях
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комиссий по приему госэкзаменов и защите выпускных квалификационных
работ (17%); закрепление предприятия в качестве базы практики для студентов
(17%); непосредственное трудоустройство по заявкам предприятий (17%);
прямое сотрудничество с кафедрами (13%); сотрудничество в области
проведения научных исследований (8%); повышение квалификации
сотрудников предприятия на базе вуза (8%); целевая контрактная подготовка
студентов (отраслевой заказ) (3%). 27% опрошенных изъявили желание
участвовать в разработке образовательных программ в рамках ФГОС ВО 3++.
Среди наиболее эффективных мероприятий по привлечению молодых
специалистов работодатели выделяют: «Ярмарку вакансий» (встречи со
студентами с целью подбора сотрудников) (40%); экскурсии студентов на
предприятие и практические семинары, деловые игры (15%); участие в
совместных научно-практических конференциях (14%); «Дни фирмы» на базе
университета и мастер-классы (8%).
Таким образом, проведенные исследования показали, что во
взаимодействии бизнеса и системы профессионального образования
складываются принципиально новые отношения. Пока они достаточно
противоречивы, но, несмотря на это, работодатели и университет все более
активно сотрудничают в процессе подготовки кадров, ищут точки
соприкосновения при выработке требований к выпускнику.
Для дальнейшего совершенствования взаимодействия работодателей и
выпускников вузов необходимо создать модель повышения качества
выпускников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» на основе вовлечения работодателей к
разноплановым формам совместной работы; проведения мероприятий по
привлечению обучающихся университета с целью их дальнейшего
трудоустройства в компании, в том числе заключения договоров на целевое
обучение студентов; формирования популярного бренда работодателя в
сознании студентов; совершенствования профессиональной подготовки
студентов путем модернизирования образовательных программ, с
установлением долгосрочных целевых связей руководства предприятий с
администрацией Дальрыбвтуза; проведения мониторинга удовлетворенности
работодателей для выявления характеристик качества подготовки будущих
специалистов.
Литература:
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Анотація. В роботі розглянуто проблему формування стресостійкості майбутніх
військовослужбовців Збройних Сил України, розкрито поняття «стрес», «дистрес»,
«стресостійкість». Обґрунтовано технологію формування стресостійкості як сукупність
етапів (мотиваційно-цільового, когнітивно-світоглядного й діяльнісно-рефлексивного) й
відповідним цим етапам засобів, що сприяють розвитку емоційно-вольової сфери майбутніх
військовослужбовців, формування здатності конструктивно діяти для вирішення
проблемних ситуацій, спроможності до саморегуляції.
Ключові слова: стрес, стресостійкість, віськовослужбовці, формування, технологія.
Abstract. The problem of formation of stress resistance of future servicemen of the Armed
Forces of Ukraine is considered in the work. The concepts of "stress", "distress", "stress resistance"
are revealed. The technology of stress resistance formation as a set of stages (motivational-target,
cognitive-worldview, activity-based and reflexive) and the corresponding means that promote the
development of emotional-volitional sphere of future servicemen, formation of their ability to act
constructively for solving problem situations, ability to self-regulation have been substantiated.
Key words: stress, stress resistance, servicemen, formation, technology.

Вступ.
Вирішення проблеми формування стійкості до стресу є важливою для
кожної особистості, а для фахівців стресогенних професій, які мають справу з
екстремальними ситуаціями в професійній діяльності – військовослужбовців,
рятувальників, медиків – особливо актуальною. Представники означених
професій мають володіти ефективними стратегіями збереження психологічної
стійкості, що є важливою умовою збереження їхнього здоров’я, працездатності
й сталого особистісного розвитку [1].
Основний текст.
Здійснений нами науковий пошук свідчить, що загалом під стресом (англ.
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stress – напруження) розуміють стан напруженості, сукупність захисних
фізіологічних реакцій, що настають в організмі людини у відповідь на вплив
різних несприятливих факторів (стресорів) – холоду, голодування, психічних і
фізичних травм, опромінення, крововтрати, інфекції тощо (Г. Сельє). Стрес є
системою реакцій організму на будь-яку висунуту до нього вимогу, відповідь
на загрозу – реальну чи уявну. В свою чергу під дистресом (англ. distress – горе,
страждання, виснаження) розуміється знаходження людини в ситуації
хронічного стресу, стрес, який негативно впливає на організм і може повністю
розладнати поведінку і діяльність людини (Г. Сельє). Дослідники відзначають,
що дистрес може бути причиною багатьох захворювань серця, нервової
системи, шлунково-кишкового тракту, більшості хвороб, що мають
психосоматичний характер, а також онкологічних. Хронічне переживання
дистресу викликає серйозні дисфункціональні патологічні порушення в
організмі, виснажує захисні сили людини, призводить до порушення механізмів
адаптації, часто стає причиною алкогольної залежності, тютюнопаління,
наркоманії, харчової залежності, підштовхує людину до азартних ігор,
необачної поведінки в суспільстві.
Відзначимо, що довге знаходження у ситуаціях надзвичайного фізичного і
психічного стресогенного навантаження, особливо під час участі
військовослужбовця у бойових діях, здійснює значний негативний вплив на
загальний стан і здоров’я людини у єдності його фізичного, психологічного,
соціального і духовного складників, зумовлює зростання тривожності, депресії,
а також породжує проблеми у сімейному спілкуванні, повсякденному житті
загалом.
Воднораз дослідники (В. Абабков, В. Марищук) відзначають, що навіть в
найскладніших екстремальних умовах майже 25% людей зберігають
самовладання, правильно оцінюють ситуацію, діють чітко і рішуче, відповідно
до обставин, зберігаючи стійкий, урівноважений стан. Водночас нездатність
долати труднощі й ефективно адаптуватися до стресових ситуацій, особливо в
юнацькому віці, здійснює значний негативний вплив на особистість і є
причиною соціально-психологічної дезадаптації, наслідком якої є: стан
напруженості і фрустрації, апатія, зневіра, висока тривожність, зниження
продуктивності життєдіяльності, незадоволення собою і своїми успіхами,
втрата сформованих позитивних установок і відносин.
Все це зумовлює важливість підвищення рівня стресостійкості майбутніх
військовослужбовців як складної інтегральної властивості особистості,
комплексу інтелектуальних, когнітивних, емоційних, вольових особистісних
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якостей, які забезпечують можливість людини переносити значні розумові,
фізичні та емоційні навантаження, зберігаючи ефективність функціонування у
стресогенній ситуації. Стресостійкість людини виявляється в здатності
адаптуватися до стресових ситуацій, зберігаючи високу ефективність
життєдіяльності й сприяє збереженню здоров’я людини, якщо вона
продуктивно мислить для вирішення своїх проблем, відшукуючи шляхи виходу
із стресових ситуацій.
З огляду на це уважаємо, що технологія формування стресостійкості
майбутніх військовослужбовців Збройних Сил України є сукупністю етапів –
мотиваційно-цільового, когнітивно-світоглядного й діяльнісно-рефлексивного
й відповідним цим етапам засобів, що сприяють розвитку емоційно-вольової
сфери особистості, формуванню здатності конструктивно діяти для вирішення
проблемних ситуацій, спроможності до саморегуляції й самоорганізації.
Основною метою мотиваційно-цільового етапу є формування системи
позитивних установок особистості у професійній діяльності та життєдіяльності,
розвиток упевненості у власних силах, усвідомлення значних потенційних
можливостей кожної людини в тому числі під час подолання важких життєвих
ситуацій. Засобами діяльності на цьому етапі є відеолекторії, мотиваційні
відеоролики, метод роботи з біографіями, та інші засоби, що сприяють
усвідомленню того, що у будь-яких стресових ситуаціях важливо зберігати
спокій й діяти для вирішення проблемної ситуації.
Когнітивно-світоглядний етап технології спрямовано на оволодіння
курсантами техніками подолання стресових факторів, ознайомлення
зрозвивальними психологічними методиками впливу на підсвідомість, зокрема,
М. Зелігмана (праця «Як навчитися оптимізму»), Д. Карнегі («Як перестати
тривожитися й почати жити»), Дж. Мерфі («Магічна сила розуму),
І Пінтосевича («Сім заповідей здоров’я»). Засобами діяльності на цьому етапі є
тренінги спілкування, розвитку впевненості в собі, творчі заняття щодо
ознайомлення з психологічними методиками досягнення успіху (НЛП,
афірмації, візуалізація та ін.) та інші заходи, спрямовані на формування вміння
долати труднощі, зберігати емоційну стабільність, активність, шукати шляхи
виходу з проблемних ситуацій.
Діяльнісно-рефлексивний етап орієнтовано на відпрацювання вмінь і
навичок саморегуляції, переведення їх на рівень підсвідомого застосування, в
тому числі через використання методики НЛП, розвиток здатності
контролювати себе і зберігати спокій у будь-яких ситуаціях, а також
стимулювання майбутніх військовослужбовців до свідомого прийняття власної
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професійної місії, їх подальше залучення до проведення просвітницької
діяльності, національно-патріотичного виховання учнівської молоді в закладах
освіти.
Висновки.
Таким чином, з метою підвищення рівня стресостійкості майбутніх
військовослужбовців Збройних Сил України запропоновано відповідну
технологію як сукупністю етапів (мотиваційно-цільового, когнітивносвітоглядного й діяльнісно-рефлексивного) й відповідним цим етапам засобів,
що сприяють розвитку емоційно-вольової сфери особистості, формування
життєвого оптимізму, здатності конструктивно діяти для вирішення
проблемних ситуацій, спроможності до саморегуляції й самоорганізації.
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Анотація. В статті розглянуто особливості впровадження технологій дистанційного
навчання в сучасну систему освіти.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; дистанційне навчання;
технологія дистанційного навчання; курси електронного навчання.
Abstract. The present article deals with implementation of technology distance education in
modern education system.
Key words: information and communication technologyies; distance learning; distance
learning technology; e-learning courses.

Вступ.
Сучасний процес інтенсивної інформатизації суспільства, рівень розвитку
комп’ютерної техніки та різноманітного програмного забезпечення надає
широкі можливості введення інновацій в систему освіти для підвищення
ефективності
навчання.
Використання
інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) в системі освіти, сприяє забезпеченню якісно нового її рівня.
Основний текст.
Нововведення, або інновації, в системі освіти самі по собі не виникають,
вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду
окремих викладачів і цілих колективів. [1]
Поняття "інновація" означає нововведення, новизну, зміну; інновація як
засіб і процес припускає введення чого-небудь нового. Стосовно до
педагогічного процесу в професійній освіті інновація означає введення нового в
мету, зміст, методи і форми навчання, організацію спільної діяльності
викладачів і студентів. [1]
Сучасний педагог повинен вміти здійснювати інформаційну діяльність по
збору, обробці, передачі інформаційного контенту, вміти працювати з різними
інформаційними ресурсами освітнього призначення, розподіленого в мережі
Інтернет, створювати і працювати з програмно-методичними комплексами,
заснованими на сучасних технологіях, але найактуальніше в даний момент – це
вміти організовувати між учасниками освітнього процесу дистанційне
навчання. [2, C. 6]
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Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують
доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна
взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам
можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами. [2]
Дистанційне навчання є орієнтованим на впровадження в навчальний
процес принципово нових моделей навчання, що передбачають проведення
конференцій, самостійну роботу студентів з інформаційними полями з різних
банків знань, проектні роботи, тренінги й інші види діяльності з комп'ютерними
технологіями. Джерелом інформації в цих моделях є бази даних у віртуальному
навчальному середовищі, координатором навчального процесу – викладач, а
інтерпретатором знань – студент. Таким чином, діяльність студента змінюється
у напрямі від одержання знань до їх пошуку. [3]
Сьогодні, майже в усіх закладах вищої освіти України впроваджено
програмну платформу MOODLE (систему управління дистанційним
навчанням), яка забезпечує дистанційне навчання. Серед них – Одеський
державний екологічний університет, який впроваджує сучасні технології
навчання в освітній процес.
Засобами, що забезпечують у дистанційному навчанні використання усіх
форм взаємодії, є сучасні інформаційні телекомунікаційні технології, які дають
студентам змогу самостійно долучатися до найрізноманітніших інформаційних
джерел. Найбільш поширеними засобами організації дистанційного навчання
на сьогодні є засоби, що базуються на Інтернет-технологіях – електронна
пошта, відеоконференції, чати, форуми, веб-сайти, онлайн-бібліотеки, файли
розсилок. Усі ці засоби часто комбінуються з традиційними друкованими
матеріалами.
В нашому університеті розроблено більше 100 дистанційних курсів
начальних дисциплін для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та
“магістр”. Дистанційні курси постійно удосконалюються викладачами та
розробляються нові.
Для доступу до серверу дистанційного навчання викладачами навчальних
дисциплін студентам надаються персоніфіковані логіни та паролі.
Курси електронного навчання містять методичні та навчальні матеріали,
тестові завдання для підготовки до іспитів та заліків, відеоматеріали,
презентації до лекційних та практичних занять, список додаткової літератури,
навчального контенту, матеріали для самостійної роботи студентів.
Також впроваджено проведення онлайн-консультування, онлайн-бесід,
онлайн-конференцій студентів з викладачами, за допомогою сервісу Zoom та
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Skype. Потреба в онлайн-спілкуванні викладачами зі студентами, як заочної
форми навчання, так і денної, в останні місяці набуло неабиякої актуальності у
зв’язку з пандемією коронавірусу.
Висновки.
Таким чином, використання новітніх технологій у навчальному процесі
надає змогу підвищити якість навчання за рахунок керованої, системної,
регулярної самостійної роботи студентів та налагоджену організацію спільної
діяльності викладачів і студентів.
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Анотація. У статті зазначено про необхідність формування в майбутніх фахівців
умінь і навичок володіння українською літературною мовою у професійній діяльності,
виділено основні напрямки під час вивчення культури мовлення, а також показано складові
процесу формування мовної особистості майбутнього фахівця.
Ключові слова: професійне мовлення, професійна комунікація, мовна підготовка,
професійна культура, професійна діяльність, мовна особистість.
Abstract. The article mentions the need for future specialists to develop skills of Ukrainian
literary language in professional activities, highlights the main directions in the study of speech
culture, and shows the components of the process of forming the language personality of the future
specialist.
Key words: professional speech, professional communication, language training, professional
culture, professional activity, language personality.

Вступ.
У сфері вищої освіти набула актуальності проблема впровадження нових
напрямків, змісту, методів та форм підготовки студентів до професійної
діяльності. Саме тому помітне місце на сучасному етапі посідають етапи
посилення інтенсивності й ролі інтеграції як синтетичного бачення
досліджуваних феноменів, явищ, предметів в організації процесу навчання.
Існує велика кількість видів інтеграції: за методами, прийомами,
способами, рівнями, напрямками. Це ціла галузь науки, яку умовно можна
назвати структурною методологією інтеграції. Сучасна система освіти дозволяє
використовувати далеко не всі види інтеграції. Результати застосовуваних на
практиці видів інтегрованого навчання проявляються, перш за все, у розвитку
творчого мислення молоді, сприяють не тільки інтенсифікації, систематизації,
оптимізації її навчально-пізнавальної діяльності, але й оволодінню культурою
(мовленнєвою, етичною, історичною, економічною, філософською тощо). А за
типом культури можна визначити й тип свідомості людини, тому інтеграція так
актуальна й необхідна в сучасній освіті. Більшість дослідників (В. Голвнер,
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В. Шубинський, А. Католіков, Л. І. Гетман. Ю. І. Чекан, В. Н. Максимова та ін.)
єдині у визначенні цілей та результатів інтегрованого навчання [4, 176].
Основний текст.
У нашій статті ми спробуємо показати інтеграцію мови у професійну
сферу в системі вищої освіти як елемент цілісної системи наукового знання.
Мова – як фундамент, на якому побудовано суспільні відносини, «як один
із факторів самоорганізації нації, є важливим критерієм духовності, культури,
освіченості народу і студентської молоді зокрема» [2, 53]. Затверджені 8
вересня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України «Комплексні заходи
щодо всебічного розвитку і функціонування української мови» передбачають
широке впровадження української мови у сферу ділових стосунків,
виробництва, науки, освіти [1,37]. Отже, вивчення літературної мови, її норм,
опанування майстерного володіння мовою в усіх практично актуальних для
спеціаліста сферах спілкування – це невід’ємна частина професійної підготовки
сучасної молоді до майбутньої діяльності. За умов інтенсивного розвитку
науково-технічного прогресу, який постійно насичує професійне мовлення
новими поняттями й термінами, основним критерієм визначення рівня культури
професійного мовлення є ступінь оволодіння професійною термінологією і
лексикою.
Українське професійне мовлення перебуває на етапі унормування та
розвитку. Йому властиві ознаки, що визначають рівень культури усного й
писемного ділового мовлення: правильність, комунікативна досконалість,
аргументованість, доцільність, стислість, точність. Специфіка професійного
мовлення полягає в обслуговуванні сфери виробничих відносин, потреб
спілкування між представниками однієї професії. Добре знання мови фаху
«підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в складній
професійній ситуації» [5,80]. Кожна галузь науки має свої мовленнєві
особливості, що виражаються в специфічній фаховій термінології, мовних
кліше, професіоналізмах і утворюють мову фахової галузі.
В умовах становлення України як держави з ринковим типом економіки,
ствердження приватної власності як нового елемента економічних і соціальних
відносин сучасного суспільства, розвитку міжнародних відносин сформувалась
принципово нова модель взаємодії людей з різним соціальним статусом −
власника, з одного боку, і найманого працівника − з іншого. Підприємництво та
малий бізнес сьогодні стали найбільш привабливими в плані перспектив
працевлаштування або започаткування власної справи сферами професійних
інтересів молодого покоління. Саме тому більший відсоток випускників під час
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вибору напрямку професійної освіти віддають перевагу технічним вищим
навчальним закладам. Оскільки здобуття технічної освіти в Україні є однією з
найактуальніших проблем, то становлення системи підготовки інженерів, є
необхідною умовою розвитку комунікативної культури студентів технічних
спеціальностей.
Сучасне суспільство зацікавлене у тому, щоб інтегрувати молоде
покоління в соціальні структури своєї держави. Ринок праці вимагає не лише
інтегрованого фахівця, а й людини, яка розуміє, що висока культура − це
фактор успіху, конкурентоздатності, це вміння спілкуватися з людьми,
налагоджувати контакти ; це толерантність, вміння працювати у колективі,
бути наполегливим, енергійним, доброзичливим, працездатним, вміти
вирішувати поставлені завдання [6, 96].
Диференційована підготовка інженера набула особливої актуальності і
вимагає від спеціаліста високої кваліфікації, організаційних навичок і
здібностей, високого рівня сприйняття, запам'ятовування і мислення,
комунікативної культури. Вагоме значення для спеціаліста є способи та шляхи
вирішення проблем, які виникають або можуть виникнути під час виробничої
діяльності. Обговорення, збори, телефонні розмови, службові записки, звіти, є
реакцією на можливості й проблеми, які створює зовнішнє оточення.
Під час обміну інформацією виникає обмін думками, поглядами, ідеями,
з’являються різні форми спілкування. Отже, культура мови та мовлення − це
компонент професійної майстерності спеціаліста. Від правильності, точності,
логічності, переконливості, емоційності, доступності висловлювань, залежать
ефективність та результативність його роботи. Особливі складності студенти
відчувають у монологічних висловлюваннях – безсистемність, непослідовність,
відсутність практичних навичок. Без аргументації висловлених думок текст
втрачає зв’язність, знижуються його комунікативні властивості [3,79].
Однією з найактуальніших проблем, яка стоїть перед викладачем вищого
навчального закладу, є розвиток комунікативної культури студентів. Особливої
уваги, на наш погляд, потребують діючі програми з української мови та
культури мовлення. Формування високої культури мовлення є невід’ємною
ознакою загальнолюдської культури. Зокрема для будь якого спеціаліста
культура усного й писемного мовлення є не лише відображенням його
вихованості, інтелігентності, а й визначає у цілому культуру його праці й, що
особливо важливо, культуру взаємин у щоденному спілкуванні в
найрізноманітніших сферах мовленнєвої діяльності: від приватного
спілкування − до спілкування на державному рівні.
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Мова обслуговує комунікативні потреби людей у різних галузях: науці,
техніці, виробництві, ділових стосунках, освіті, культурі, побуті. Мовою
користуються соціально і професійно неоднорідні групи. Кожна з груп має свої
мовні інтереси і виробляє свою власну систему спілкування. Так виникають
соціальні, професійні діалекти, жаргони, різновиди загальнонародної мови, так
звані субкоди мови.
Процес формування професійного мовлення складається з таких основних
компонентів:
· засвоєння професійної лексики і термінології фаху;
· прищеплення студентам навичок роботи зі словниками, довідниками;
· формування вмінь сприймання, відтворювання і створення фахових
текстів різних видів і стилів;
· моделювання мовленнєвих ситуацій, які виникатимуть у майбутній
професійній діяльності;
· боротьба з мовленнєвою неохайністю в спілкуванні, уникнення
типових порушень літературної мови в мовленнєвих стереотипах
фахової галузі.
Висновки.
Отже, щоб оволодіти мовними навичками, слід засвоїти основні поняття
культури мови та споріднених з нею дисциплін (стилістики, риторики,
загального мовознавства, історії мови, лінгвістики тексту, термінознавства,
лексикографії), усвідомити провідні принципи культури користування
українською мовою. Особливу увагу слід звернути на типові порушення
літературної норми в мовних стереотипах фахової галузі (порушення норм
наголошення; порушення лексичних і граматичних норм у вживанні
економічної термінології, мовних стереотипів офіційно-ділової сфери,
побутової сфери; порушення у застосуванні загальновживаних стереотипів).
Таким чином, процес формування мовної особистості спеціаліста має такі
складові: становлення духовно-інтелектуальної особистості студентів за
допомогою красномовства; формування загальної культури мовлення; ·
формування культури професійного мовлення.
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У статті аналізуються засоби творення образу чугайстра у романі сучасної
письменниці. Наведено народні уявлення про міфічну постать та відстежено їх прояви в
образах чоловіків, що постають на сторінках «Щоденника Мавки». Визначено традиційне
та новаторське у зображенні героїв, які мають витоки у фольклорі. Для всебічного
розуміння персонажа української демонології матеріал унаочнено картинами художників.
Ключові слова: чугайстер, Мавка, роман, образ, чоловік, Дара Корній.
The article analyzes the means of creating the image of Сhugaistеr in the novel of a modern
writer. The folk ideas about the mythical personality are given and their manifestations in the
images of men that are active on the pages of "Mavkaʼs Diary". The traditional and innovative in
the image of heroes who have their origins in folklore are defined. For a comprehensive
understanding of the character of Ukrainian demonology, the material is illustrated with paintings
by artists.
Key words: chuhaister, Mavka, novel, image, man, Dara Korniy.

Вступ. Роман «Щоденник Мавки» (2015) продовжує традицію
трансформації народних вірувань в літературні образи. Дара Корній (нар. 1970)
як письменниця та як етнограф чимало зробила на ниві дослідження міфології.
Мирослава Іванівна Замойська (справжнє ім’я) видала працю, в якій подає своє
бачення міфопоетики українського народу – «Чарівні істоти українського міфу.
Духи природи» (2017). Письменниця – прихильниця саме слов’янської
міфології, яку вона активно інтерпретує у своїх творах. У доробку мисткині на
сьогодні вже дванадцять романів, в яких висвітлюються вічні проблеми,
переплітається сучасне і давньоминуле, відбуваються експерименти з
композицією, відсилання до претекстів.
Вдалий заголовок «Щоденник Мавки» націлює читача на інтригуючий
сюжет твору. Головною героїнею роману є сучасна жінка Магдалена, яка через
життєві перепетії і переживання, перетворюється на сильну духом, але чуттєву
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і сповнену любові Мавку. Адаптації домогосподарки Магди до реалій
жорстокого світу за вікном її квартири сприяють чоловіки-чугайстри.
Основний текст. Першим знаковим чоловіком у житті Мавки став Роман,
з яким вона була одружена, народила дітей і добросовісно виконувала
обовʼязки дружини. В образі Романа виразно втілені ознаки міфічної постаті
чугайстра. Знавець української минувшини Валерій Войтович характеризує
чугайстра як істоту «загалом безневинну, що мужньо зносить людські жарти,
любить сидіти біля вогнища, віртуозно грає на сопілці і дуже добре танцює:
може статися так, що не кожна людина витримує темпу його танцю. Якщо
помре, то засмучений чугайстер піде собі далі, а добрих танцюристів він
нагороджує» [1, с. 593]. Малюнок відомої української художниці ХХ ст. Олени
Кульчицької ілюструє названі дослідником риси фольклорного образу
(Додаток 1).
Степан Пушик у своєму дослідженні чугайстра подає його детальний
портрет та звички: «оброслий білою або чорною шерстю, має бороду, сині очі;
спить, звившись у клубок десь у хащах, або в сухому листі чи хмизі, чатуючи як
ведмідь, на Лісову Діву (Мавку), яку він зловить, незважаючи на її крик, одну
ногу притисне своєю велетенською лапою, а другу візьме в свої волохаті руки й
розчахне, як жабу, за те, що ці Лісові Панни заманюють у гірські пущі й дебрі
молодих пастухів, лісорубів» [3, с.53]. Як бачимо, чугайстер з описів галичан
нагадує собою снігову людину, яка може робити як добро, так і приносити
шкоду. Означені особливості міфічної істоти знайшли своє втілення на полотні
сучасної білоруської художниці Лідії Магонової (Додаток 2 ).
Образ чугайстра Дари Корній постає перед нами майже з перших сторінок
роману. Ось як Мавка описує очі такого чоловіка, що віддзеркалюють його
сутність: «О, я щоразу прокидаюся тоді, коли, відриваючись від землі, в
останній момент озирнувшись, замість закоханих очей Чугайстра натикаюся
на очі звіра, лихі, бездушні, холодні, крижані… Там немає неба, там захована
зима – холодна, відчайдушно бездушна» [2, с.14]. Романістка акцентує увагу на
душевних якостях героя, порівнюючи їх з тактильними відчуттями, які
апелюють до холодної пори року.
Зовнішність Романа, який і є тим чугайстром також є показовою. «Він
своїм майже двометром ростом нависав над нею скелею. Опасиста фігура,
запхана в дорогий костюм, зараз не вражала солідністю… Маленькі карі очі на
круглому обличчі чоловіка пропікали. Смоляне волосся, дуже коротко
стрижене, аж покрилося інеєм від холоду, яким віяло від його слів» [2, с. 19]. У
цьому описі герой зовнішньо нагадує чугайстра, описаного В. Войтовичем («за
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переказами, чугайстер може бути від двох до семи метрів росту. Може
з’являтися танцюючим вітром-вихором. Шерсть на ньому біла або чорна; біла й
борода, очі сині» [1, с.593]). Як бачимо фізичні розміри та кольорова гама
портретних рис народного уявлення і романного образу де в чому збігаються.
Навіть ім’я Романа обране невипадково, оскільки його семантичне значення
(«сильний, міцний» [4, с. 130]) доповнює характеристику його зовнішнього
вигляду як чугайстра.
За сюжетом – Роман не випадково зраджує і кидає Магдалену. Його
наступна жінка Антоніна звернулася до магії, щоб причарувати Романа і
змусити піти з сім’ї. В такий спосіб письменниця обумовлює народне уявлення
про те, що чугайстер – заклятий чоловік. Підтвердження таких особливостей
міфічної істоти знаходимо в розвідці Василя Скуратівського [5, с.127], який
посилається на праці А. Онищука, В. Шухевича та В. Гнатюка.
Ситуація, яку відтворила Дара Корній, є непоодинокою у сучасному світі.
Романний чугайстер закохав у себе Мавку, а потім покинув її, знайшовши іншу
жінку. Насправді ж, після розлучення весь світ чоловіків для Магдалени
заповнений «чугайстрами». У творі згадуються ще такі персонажі як Андрій,
Тарас та Карен Вітольдович, які також уособлюють чугайстрів. Дивлячись на
Андрія, Мавка розмірковує: «Дивно,– чому раніше так поважала і боялася
отих безмозких Чугайстрів? Здебільшого це двоголові створіння, і та голова,
що нижче пупця завжди керує верхньою… Ти дивишся в очі Чугайстру, бо ти
не лишень правнука циганки, ти ще й донька мами верби, душа тої дівчини, яка
замерзла від кохання… І ти виживаєш, бо маєш жити, щоб помститися за
всіх Мавок на світі» [2, с. 148]. Дара Корній упродовж роману неодноразово
відсилає читача до «Лісової пісні» Лесі Українки, де Мавка, перетворившись на
постать загубленої Долі, каже Лукашу: «Похололи вже руки, / що й пучками –
не рушу... / Ой тепер я плачу, бо вже чую й бачу, / що загинути мушу» [6, с. 81].
У романі «Щоденник Мавки» всім чугайстрам надана роль негативних
персонажів, які керуються лише інстинктами, не замислюючись про наслідки
своїх дій. Таким перед читачами постає Тарас («Типовий Чугайстер –
самозакоханий, вродливий, розумний, у міру дотепний та вже надто
самовпевнений. Сам сказав, що завжди отримує те, що хоче. І от тепер він
найбільше хотів отримати Мавку» [2, с. 169]). Незважаючи на те, що Тарас
добре грає свою роль «закоханого» у Магду чоловіка, який готовий одружитися
з нею і прийняти її дітей, Мавка швидко викриває його плани. Продати її
Карену Вітольдовичу і зробити собі гарну кар’єру – це все, заради чого Тарас
був поряд з Магдаленою.
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Ще одним чугайстром в житті Магдалени є Карен Вітольдович – діловий
партнер Тараса. З першої зустрічі він не сподобався Мавці (мабуть, вона
відчувала інтуїтивно, що це хитрий чоловік), бо в її очах Карен «був схожий на
щура, ніс бараболькою, крихітний ротик» [2, с. 248]. Щоправда, не подобався
він тільки Магді, всі інші жінки в товаристві його обожнювали «за гарне
почуття гумору, добру освіту, виховання плюс гроші» [2, с. 248]. Карен
вирішує, що любов Мавки можна купити. Він запрошує Магду до своєї
квартири в Лондоні, обдаровує квітами та обіцяє своє покровительство, але так
нічого не досягає. Магдалена швидко зрозуміла, що потрібно чоловіку і
поспішила припинити будь-які стосунки з ним.
Висновки. Отже, за такими рисами характеру як жорстокість, холодність,
брутальність, грубість чоловіки у романі нагадують фольклорних чугайстрів.
Новаторським прийомом Дари Корній є відтворення міфологічних персонажів
у образах сучасних успішних чоловіків, бізнесменів, які мають все, але їм
завжди цього мало, вони хочуть отримати також увагу та кохання Мавки. На
відміну від народних переказів (де чугайстри залишались непокараними за те
зло, що робили Мавкам), письменниця змінює їх ролі і за сюжетом роману саме
Мавка-Магдалена мститься усім чоловікам, що нагадують їй колишнього
чоловіка Романа.
Образи чугайстрів у романі розкриваються через призму сприйняття їх
Мавкою. Завдяки портретним характеристикам, ситуаціям, номінуванню героїв
проявляються зовнішні та внутрішні ознаки, тип поведінки міфічних істот.
Письменниця наголошує на холодному розрахунку, приземленості, які роблять
чоловіків повною протилежністю Мавки за своїм світосприйняттям.
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Анотація. У тезах проаналізовано частотність вживання німецьких віддієслівних
дієприкметникових конструкцій у текстах офіційно-ділового стилю німецької мови та
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Abstract. The thesis analyzes the frequency of use of German language participal
constructions in the texts of the official and business discourse of the German language and looks
into the peculiarities of the translation of these constructions into Ukrainian.
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Особливості німецького перекладу вимагають від перекладача спеціальних
знань і значного досвіду перекладацької роботи. Розуміння нюансів необхідно
для дотримання точної передачі тексту і загальної виразності мовлення,
особливо при перекладі текстів офіційно-ділового стилю. А також вживання
німецьких віддієслівних дієприкметникових конструкцій та способи їх
перекладу українською мовою у текстах офіційно-ділового стилю.
Теоретичні питання, пов’язані із особливостями перекладу текстів
офіційно-ділового стилю, висвітлені у працях М. Беляєвого, О. Декало,
Е. Попової,
В. Карабана,
В. Комісарова,
Л. Граудіної,
Е. Лазуткіної,
І. Гальперіного,
Л. Рахманіна, Дж. Вагнер, К. Нікерсон, Г. Вольф та ін.
Вживання та переклад віддієслівних дієприкметникових конструкцій як
безособових форм представлено в працях вітчизняних дослідників (Т. Кияк,
А. Науменко, О. Огуй).
Між перекладом звичайних текстів та перекладом офіційно-ділового
стилю існують суттєві відмінності, які пов’язані із деякими особливостями
перекладу ділової документації. Серед ознак офіційно-ділового стилю, які
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треба враховувати при перекладі вихідного тексту є: досягнення практичної
інформаційної еквівалентності перекладу тексту оригіналу; загальні
закономірні відповідники граматичних форм і конструкцій оригіналу та
перекладу німецьких віддієслівних дієприкметникових конструкцій. Вживання
останніх є типовим для офіційно-ділового стилю німецької мови. Тому
важливо знати, які ці поняття мають схожі риси в досліджуваних мовах і, які в
них суттєві відмінності, що впливають на способи їх перекладу.
Функціонування
та
переклад
віддієслівних
дієприкметникових
конструкцій
у німецькій та українській мовах поставали предметом
зацікавлення лінгвістів. Зокрема, поряд з питанням, чи є дієприкметник
самостійною частиною мови чи ні, вважати його похідною формою дієслова чи
прикметника, постає питання чи варто його відносити до поняття
партиципності або / і дієприкметниковості.
Часто participle визначають як клас слів, які поєднують у собі ознаки
дієслова (мають відносні ознаки часу та спосіб) та прикметника (надають
ознаку предметів, через що часто виконують синтаксичну роль означення) [1].
На останнє вказує і сам термін: в українській мові подані слова
називаються «дієприкметниками», в англійській і російській ‒ відповідно
«participles» і «причастия» ‒ назви, які вказують на віднесеність цих термінів до
двох різних частин мови ‒ дієслова та прикметника [2]. Німецький
дієприкметник − друга після інфінітива іменна форма німецького дієслова, що
поєднує в собі ознаки прикметника. У німецькій мові існують два типи
дієприкметників: Partizip l (дієприкметник перший) дієприкметник
теперішнього часу Partizip Präsens. Partizip II (дієприкметник другий) –
дієприкметник минулого часу Partizip Perfekt.
Аналіз фактологічних джерел дає змогу констатувати, що не зважаючи на
певні особливості виникнення, подальшого розвитку і функціонування
дієприкметників на сучасному етапі розвитку мови, слов'янське і германське
мовознавство дають схожі тлумачення цього класу слів. Найчастіше
дієприкметник визначається як безособова форма дієслова, яка поєднує
значення двох частин мови: прикметника і дієслова. Необхідно, однак,
зазначити, що автори більшості граматик слов'янських мов при розгляді
дієприкметника зосереджують свою увагу на його іменних рисах, а вченігерманісти – на дієслівних.
У ході дослідження нами було проаналізовано 25 текстів офіційноділового стилю німецької мови (вибрано 100 віддієслівних дієприкметникових
конструкцій: по 50 Partizip І, Partizip II und zu + Partizip I та Isolierte
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Partizipialkonstruktion, Erweitertes Attribut) щодо частотності побутування та
способи перекладу українською мовою найпродуктивніших віддієслівних
дієприкметникових конструкцій у німецькій діловій мові.
Найпродуктивніші
способи
перекладу
Partizipien
und
Partizipialkonstruktionen були виконанні в ході дослідження з опорою на
вживання та переклад віддієслівних дієприкметникових конструкцій як
безособових форм, які представлено в підручнику «Перекладознавство
(німецько-український напрям)» (Т. Кияк, А. Науменко, О. Огуй([2: 267–270].
Статистика
найпродуктивніших
конструкцій
Partizipien
und
Partizipialkonstruktionen у німецькій діловій мові порівняно з перекладами
українською наступна: Erweitertes Attribut 39%, Partizip I 22%, Partizip II 22%,
Isolierte Partizipialkonstruktion 11%, zu + Partizip I 6%.
Вживання та переклад віддієслівних дієприкметникових конструкцій як
безособових форм мають загальні закономірні відповідники граматичних форм
і конструкцій оригіналу та перекладу. Отже, одне й те ж граматикоморфологічне явище можна перекладати різними способами, якщо враховувати
його конкретне лексичне вираження.
Дослідження закономірностей перекладу офіційно-ділового стилю дає
підстави стверджувати, що саме цей стиль є одним із найважчих для перекладу.
Він потребує фонових знань перекладача. Зокрема щодо врахування
особливостей та використання різних способів перекладу найпродуктивніших
конструкцій Partizipien und Partizipialkonstruktionen у німецькій діловій мові
українською є суттєвим компонентом перекладацької компетентності.
Література:
1. Заиченко Е. В. Теоретическая интерпретация причастия второго в
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филологических наук / Е. В. Заиченко. – 2005, – 156 с 2005.
2. Кияк, Т. Р. К38 Перекладознавство (німецько-український напрям) :
підручник / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй. – К.: Видавничополіграфічний центр "Київський університет", 2008. – 543 с.
3. Родюк М. В. Дієприкметник в германських мовах (на матеріалі
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Анотація. В дослідженні описано ті українські та болгарські фразеологічні одиниці з
національно семантикою, зміст яких пов’язаний з народними обрядами, святами, іграми
тощо. Цей тип фразеологізмів не частотний, адже деякі народні звичаї нині вже втрачені
для носіїв лінгвокультур. В українській мові виявлено фразеологізми, що походять від свят
та ігор, у болгарській – це усталені найменування свят на позначення видів праці.
Ключові слова: фразеологія, лінгвокультура, народні звичаї, свята, ігри.
Abstract. The study describes those Ukrainian and Bulgarian phraseological units with
national semantics, the content of which is related to folk rites, holidays, games, etc. This type of
phraseology is not frequent, because some folk customs are now lost to the bearers of linguistic
cultures. Phraseologisms derived from holidays and games have been found in the Ukrainian
language. In the Bulgarian language, these are the established names of holidays to denote types of
work.
Key words: phraseology, lingvokulture, folk customs, holidays, games.

Вступ. Національно-культурні елементи семантики можуть виявлятися на
різних рівнях плану змісту фразеологічних одиниць. За класифікацією
Д. Мальцевої [2], це фразеологізми, що містять країнознавчу семантику в
сукупному ідіоматичному значенні словесного комплексу, у значенні окремого
компонента фраземи, а також у прямому значенні словесного комплексу,
котрий згодом переосмислився.
Мета нашої розвідки полягає у порівняльному описові фразеологізмів
останньої групи в українській та болгарській мовах. Йдеться про фразеологічні
одиниці, які виникли на основі переосмислення народних звичаїв, традицій,
обрядів, свят, народних ігор тощо. Слід розуміти важливість збереження таких
ФО, адже чимало народних традицій, ігор, обрядів нівельовано часом, а відтак
фразеологізм переходить до розряду рідковживаних. Саме тому означена група
фразем не дуже частотна, однак дуже показова в плані з’ясування обрядовосвяткових уподобань українців та болгар.
Основний текст. Викладемо деякі наші спостереження та міркування
щодо досліджуваних фразеологічних одиниць. Так, наприклад, в українському
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весільному обряді на основі переосмислення відповідної обрядодії дівчина під
час сватання подавала гарбуза на знак відмови – так утворилася фразеологічна
єдність дати гарбуза. У болгарській традиції саме такої фраземи немає. Однак
для відмови в подібній ситуації в болгарському весільному обряді прийнято
вивозити візок зі сміттям. Як зазначають наші інформанти, зараз сільська
молодь так уже не робить.
Цікавими є окремі фраземи, що виникли на тлі назв Новорічних свят та
Різдва. Одним із таких в українців (а також білорусів і росіян) є ФО козу
водити.
Загальновідомо, що атрибутами ряженої кози повинен бути вивернутий
кожух вовною догори, голова з рогами та борідкою із соломи або лози і
рухомою нижньою щелепою.
Крім того, відомо, що в українців маска кози була задіяна також у
весільному та поховальному обрядах (під час гри при покійнику). Цей різдвяноноворічний обряд українці проводять у Щедрий вечір, а в росіяни – на чистий
понеділок або на Великий піст, щоб відзначити козячу масляну – з цією метою
вулицями водять живого козла у вінку зі стрічками. Тож, щедрий вечір –
однойменна фразема до різдвяного святкування багатого (щедрого) вечора,
який українці відзначають напередодні Нового року 13 січня. У цей день
прийнято накривати святковий стіл та ходити щедрувати і співати щедрівки.
Звернімо увагу на українські фраземи, що виникли на основі старовинних
народних ігор. Так, фразеологічна єдність грати в піжмурки виникла на основі
переосмислення найменування гри піжмурки, суть якої зводиться, за словами
В. В. Жайворонка, до того, що «один із учасників із зав’язаними очима ловить
або відшукує інших; у народі називалася ще панас. Івась забув і свою досаду і
свої жмурки (Панас Мирний); Отож, було, на цвинтарі Я з дітьми гуляю, І з
Юрасем гетьманенком У піжмурки граєм (Т. Шевченко); Хто баби не веде,
того киці-баба поведе (М. Номис). Снонімічні назви: пі́жмурки = жму́рки =
ки́ці – (ку́ца, ку́ці-, ці́ці-) ба́ба» [1, с. 455.].
Змістову подібність вбачаємо й у назві та походженні ФО грати в
схованки. Фразема також утворена від найменування дитячої гри, учасники якої
ховаються, а хтось один їх шукає.
На новорічні свята у болгар загальновідомий обряд під сталою
фразеологічною назвою сурва година (народна назва нового року). Відповідно
до цього є так званий звичай сурвакання. Загальновідомо, що юнаки і дівчата в
масках з пташиним пір’ям (болг. сурвакари) ходили оселями з гілками кизилу,
якими хльоскали господарів, вітаючи таким чином з Новим роком, бажали
щастя, здоров'я і за це отримували подарунки.
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Цікавим власне болгарським святом є бабин день (і відповідна фразема),
яка виникла на основі болгарської традиції 21 січня відзначати бабин день на
честь баби-повитухи, яку поздоровляють всі її діти, котрих вона прийняла.
Чимало ФО такого типу у болгарській мові мають антропонімний
компонент, порівняймо: 14 лютого свято Трифона Зарізана на честь
виноградної лози. Цього дня на виноградній лозі надрізали набухлі бруньки й
поливали їх вином, щоб був хороший урожай, потім усі пригощалися, обирали
царя виноградників, прикрашали його гілками і під музику везли у село.
Яскраво відзначалося дівоче свято лазарок на день святого Лазаря за
тиждень до Великодня дівчата гарно вдягнені, у вінках ходили від оселі до
оселі, співали обрядові пісні, танцювали, збирали гостинці.
Одним із найбільш популярних весняних свят аж до сьогодні є Георгіїв
день (6 травня). Він пов'язаний зі скотарством та землеробством. У цей день
доїли овець через кільце (магія оберега); кололи баранчика від тієї вівці, яка
першою виходила з загородки, а його кров заривали в полі для родючості і
мазали нею дітей для здоров'я. У Георгіїв день починався літній випас худоби.
Нині час це свято стало Днем тваринника.
Кінську паску, або Тодоров день святкують у березні як День конярів.
Влаштовують кінні змагання, народні гуляння, печуть коники.
Перший тиждень березня болгари найменують Мартин тиждень, або
Мартениці (болг. Честита баба Марта = Добра баба Марта). Саме тоді й
очищають оселю.
Висновки. Отже, етнофразеологізи з НКК можуть виникати на основі
переосмислення народних звичаїв, традицій, обрядів, свят, народних ігор тощо.
Цей тип ФО не частотний в сучасній фразеології, оскільки, на нашу думку,
деякі народні традиції до сьогодні уже втрачені, адже їх не дотримуються
сучасні носії лінгвокультури. Прикметно, що для української етнофразеології
все ще характерні подібні фраземи на кшталт козу водити (найменування за
святом); грати в піжмурки, грати в схованки (назва за старовинними іграми), а
для болгарської – фразеологічні назви новорічного свята та усталені
найменування свят на позначення тих чи інших видів праці.
Литература:
1. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. К. :
Довіра, 2016. 704 с.
2. Мальцева Д. Г. Страноведение через фразеологизмы. М.: «Высшая
школа», 1991. 173 с.
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ISSUESOF COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND TURKEY
ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА И ТУРЦИИ
Sobirjonova M. А./Собиржонова М.А
International Islamic Academy of Uzbekistan, Tashkent city, Abdullah Kadiri street, 13
Международная исламская академия Узбекистана, город Ташкент ул.Абдуллы Кадири, 13
Аннотация. Статья посвящена вопросам эканомического портнерства Узбекистана
и Турции, задачам нового этапа взаимозаинтересованного сотрудничества и научному
анализу достигнутых результатов .
Ключевые слова: Стратегия действий, международное сотрудничество,
стратегическое партнерство, Совместное заявление, инвестиция, Великое национальное
Собрание.
Abstrac: The article is devoted to the issues of economic partnership of Uzbekistan and
Turkey, the tasks of a new stage of mutually interested cooperation and the scientific analysis of the
results achieved.
Key words: the strategy of the actions, international cooperation, strategic partnership, joint
statement, investment, grand national assembly

В историческом развитии любого государства международные отношения
занимают важное место. Сегодня в Узбекистане, в качестве основных
стратегических
задач,
отдельное
внимание
направлено
вопросам
международного сотрудничества с государствами мира. 2 марта 1992 года
вступление Узбекистана в состав полноправных членов Организации
Объединенных Наций стало важным моментом для Узбекистана в
установлении отношений в мировом сообществе в качестве независимого
государства. На сегоднешний день, установив активные дипломатические
отношения с зарубежными странами, Узбекистан поднял на новую ступень
вопросы сотрудничества. Вчастности, с рядом крупных государств мира сумел
поднять свои отношения на степень стратегического партнерства. В этом
особое значение имеют отношения Узбекистана с Турцией.
Прежде всего нужно отметить, что Узбекистан и Турцию объединяют
родственность языка и истории, основанные на схожих традициях культура,
близкие родственные и дружеские отношения. Несмотря на то, что Турция
первой признала Независимость Узбекистана и между этими государствами
был подписан договор о Вечной дружбе и сотрудничестве, в 2017 году вопросы
сотрудничества между обеими странами ускорились, что в итоге привело к
везиту Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Турцию,
который состоялся 25-26 октября 2017 года по приглашению Президента
Республики Турции Режаба Тойиба Эрдогана. На этой встрече было сделано
Совместное
заявление,
которое
поднимит
сотрудничество
между
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государствами на уровень стратегического партнерства и были подписаны
свыше 20 документов в различных сферах сотрудничества[1].
На бизнес-форуме Узбекистана и Турции, который проходил в октябре
месяце 2017 года Президент Шавкат Мирзиёев отметил: «На международной
арене Турция является нашим надежным и важным партнером, и мы это
ценим». На этом форуме, который проходил в городе Истамбул, было
подписано 35 документов , общий объем которых составил 3,5 млрд. $[2].
Вчастности, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Великом
национальном собрании Турции 25 октября и последующих переговорах на
высшем уровне обратил внимание вопросам упрочения отношений на данных
направлениях путем обмена межпарламентских сотруднических везитов,
поддержки и проведении совместных мероприятий. Великое национальное
собрание является высшим законодательным органом Республики Турция,
основа ему заложена 23 апреля 1920 года.
Согласно Совместного заявления глав государств Узбекистана и Турции
был составлен совет стратегического партнерства. 19 февраля 2018 года в
сопредседательстве двух президентов согласно Совместного Заявления
Узбекистана и Турции в городе Анкаре состоялось первое совещание совета
стратегического партнерства. На совещании были отмечены задачи развития
сотрудничества в сферах политики, обороны и безопасности, торговли и
экономики, инвестиций, туризма, энергетики, транспорта и транзита, сельского
и лесного хозяйства, культуры, образования, науки и техники, инноваций,
здравоохранения и других заинтересованных отраслей[3]. На основании этого
для данного Совета сопредседатели межгосударственной комиссии будут
регулярно вводить информацию о достигнутых результатах в торговоэкономическом сотрудничестве .
На примере партнерских отношений Узбекистана и Турции можно
увидеть, что на новой ступени экономических реформ в области освобождения
экономики, отдельное внимание уделено усовершенствованию внешне –
экономической политики государства Узбекистан.
Сотрудничество Узбекистана и Турции ёще больше оживилось, особенно
за последние три года. Визит Шавката Мирзиёева в октябре 2017 года в
Турцию укрепил политическую надежность в сотрудничестве двух государств.
На данный момент, официальный визит Режепа Тайиба Эрдогана в апреле 2018
года в Узбекистан, открыл широкий путь эффективному сотрудничеству . Это
находит свое отражение в создании благоприятных условий для
предпринимательских кругов двух государств, в улучшении атмосферы
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инвестиций, в обмене и выполнении совместных кооперативных проектов и
культурно-гуманитарных программ и во многом другом.
На сегодняшний день в нашей стране ведут свою деятельность около 500
фирм и компаний Турции. Только за 2017 год в стране при участии вкладов
турецких предпринимателей были организованы свыше 20 предприятий,
аккредитованы представительства 53 компаний [4].
Сотрудничество Узбекистана и Турции открыло путь ассоциации женщин
предпринимателей узбекистана “Тадбиркор аёл” к сотрудничеству с
предпринимателями ведущих государств мира, вчастности , широко развивать
партнерские отношения с женщинами предпринимателями из Турции.
В 2018 году на выставке продукции текстильной промышленности,
которая проходила в Бурсе, было обеспечено участие женщин
предпринимателей из Узбекистана. Встречи с руководителями текстильных
предприятий и фабрик Турции дают свои эффективные результаты. В 2019
году при поддержке представительства агентства Турецского международного
сотрудничества и развития (ТIКА) в Узбекистане, для Бухарского отдела
ассоциации женщин предпринимателей Узбекистана “Тадбиркор аел” было
построено новое здание. Прибывщий на мероприятие открытия нового офиса
ассоциации “Тадбиркор аёл” руководитель ТИКА Сердар Чам отметил:
«Женщины играют важную роль в жизни государства и общества, а развитие
женского предпрнимательства служит повышению благосостояния населения.
Значит турецское агенство готово помочь данной организациии и поддержит
новые проекты».
Делаем выводы, инициативой президента Шавката Мирзиёева Узбекистан
стал полноправным членом совета сотрудничества тюркоязычных государств,
признание и поддержка этого действия со стороны Турции дала широкие
возможности в развитии тюркоязычных государств, в частности в созданном
Узбекско–Турецком сотрудничестве установить новые партнерские отношения.
А это доказывает, что Узбекистан успешно решает вопросы поставленные в
“Стратегии действий пяти преоритетных направлений развития Узбекистана на
2017-2021 годы” в формировании добрососедских отношений и укреплении
портнерства с соседними государствами, что являенся преаритетным
направлением во внешней политике государства Узбекистан.
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