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О журнале

Международный научный периодический журнал "SWorldJournal" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины,
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Учрежден в 2018 году. Периодичность выхода: два раза в год.
Основными целями журнала являются:
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях
науки, лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит науку.
Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в INDEXCOPERNICUS.

Про журнал

Міжнародний науковий періодичний журнал "SWorldJournal" отримав велике визнання серед вітчизняних і
зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови, Казахстану,
Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав.
Дата заснування в 2018 році. Періодичність виходу: два рази на рік
Основними цілями журналу є:
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві;
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення;
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях;
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних
сферах.
Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки,
кращими зразками наукової публіцистики.
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості.
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою.
Журнал зареєстрований в INDEXCOPERNICUS.

About the journal
The International Scientific Periodical Journal "SWorldJournal" has gained considerable recognition among domestic
and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, Moldova, Kazakhstan,
Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries.
Journal Established in 2018. Рeriodicity of publication: twice a year
The journal activity is driven by the following objectives:
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience
• Fostering knowledge exchange in scientific community
• Promotion of the unification in scientific approach
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains
The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best
examples of scientific journalism.
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public.
Each article in the journal includes general information in English.
The journal is registered in the INDEXCOPERNICUS.

ISSN 2410-6615

6

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

Требования к статьям

Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.

Вимоги до статей

Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань.
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення.
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на
етапі реєстрації).
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки.
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові.
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути
написана грамотною академічною мовою.
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education.
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.

Requirements for articles
Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and
solving scientific problems.
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage).
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note.
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in
English.
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language.
The presence of UDC, BBK
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open
discussion using the web resource www.sworld.education
Only previously unpublished materials can be posted in the journal.
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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях

Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных
практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов,
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных
исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного
автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности.

Положення про етику публікації наукових даних і її порушеннях

Редакція журналу усвідомлює той факт, що в академічній спільноті досить широко поширені випадки
порушення етики публікації наукових досліджень. В якості найбільш помітних можна виділити плагіат,
відправлення в журнал раніше опублікованих матеріалів, незаконне привласнення результатів чужих наукових
досліджень, а також фальсифікацію даних. Ми виступаємо проти подібних практик.
Редакція переконана в тому, що порушення авторських прав і моральних норм не тільки неприйнятні з етичної
точки зору, але і служать перешкодою на шляху розвитку наукового знання. Тому ми вважаємо, що боротьба з
цими явищами повинна стати метою і результатом спільних зусиль наших авторів, редакторів, рецензентів,
читачів і усієї академічної спільноти. Ми закликаємо всіх зацікавлених осіб співпрацювати і брати участь в
обміні інформацією з метою боротьби з порушенням етики публікації наукових досліджень.
Зі свого боку редакція готова докласти всіх зусиль до виявлення та припинення подібних неприйнятних
практик. Ми обіцяємо вживати відповідних заходів, а також звертати пильну увагу на будь-яку надану нам
інформацію, яка буде свідчити про неетичну поведінку того чи іншого автора.
Виявлення порушень етики тягне за собою відмову в публікації. Якщо буде виявлено, що стаття містить
відвертий наклеп, порушує законодавство або норми авторського права, то редакція вважає себе зобов'язаною
видалити її з веб-ресурсу і з баз цитування. Подібні крайні заходи можуть бути застосовані виключно при
дотриманні максимальної відкритості і публічності.

Regulations on the ethics of publication of scientific data and its violations
The editors of the journal are aware of the fact that in the academic community there are quite widespread cases of
violation of the ethics of the publication of scientific research. As the most notable and egregious, one can single out
plagiarism, the posting of previously published materials, the misappropriation of the results of foreign scientific
research, and falsification of data. We oppose such practices.
The editors are convinced that violations of copyrights and moral norms are not only ethically unacceptable, but also
serve as a barrier to the development of scientific knowledge. Therefore, we believe that the fight against these
phenomena should become the goal and the result of joint efforts of our authors, editors, reviewers, readers and the
entire academic community. We encourage all stakeholders to cooperate and participate in the exchange of information
in order to combat the violation of the ethics of publication of scientific research.
For its part, the editors are ready to make every effort to identify and suppress such unacceptable practices. We promise
to take appropriate measures, as well as pay close attention to any information provided to us, which will indicate
unethical behavior of one or another author.
Detection of ethical violations entails refusal to publish. If it is revealed that the article contains outright slander,
violates the law or copyright rules, the editorial board considers itself obliged to remove it from the web resource and
from the citation bases. Such extreme measures can be applied only with maximum openness and publicity.
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METHODS OF ASSESSMENT OF OPERATING EFFECTIVENESS OF THE
INTELLECTUAL INFOR MATION AND ANALYTICAL SYSTEM OF
OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT AT PHARMACEUTICAL
INDUSTRY ENTERPRISES

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
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Abstract. The article overlooks methodology for evaluating the effectiveness of the intellectual
information-analytical system of labor protection management at the enterprises of the
pharmaceutical industry. The introduction of this technique at the enterprises of the pharmaceutical
industry in the traditional procedures of internal audit will achieve a new quality of functioning of
automated information-analytical systems of labor protection management and significantly
increase the efficiency of information processing in decision-making processes due to the efficiency
and accuracy of choosing the optimal set of measures for ensuring safety.
Key words: safety, labor, labor protection, information-analytical system, pharmaceutical
enterprise.

Introduction. The development of the pharmaceutical industry in Ukraine is
strategically important, as it is one of the elements of ensuring national security and
the producer of products of high social significance. Pharmaceutical industry of
Ukraine is one of the fastest growing and highly profitable industries. The quality of a
pharmaceutical product, as a specific product, was and will be in sight of the
manufacturer, intermediary, consumer, polity. Each country that produces and
supplies pharmaceuticals has its own rather stringent requirements for the
organization and management of production and quality control quality of medicines
[1].
The operation of pharmaceutical industry equipment is a complex, multi-faceted
and time-consuming process that should be considered as a combination of a number
of socio-organizational and engineering measures. Now, companies independently
solve many issues of their development, and from the experts who are responsible for
the organization of work safety in the workplace, knowledge of the theory of
organization of safe work while operating the specific technological equipment of
pharmaceutical industries, methods of solving specific problems at different stages of
their development is required. The main production is the central place in the
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production process of the pharmaceutical industries, in which prevail technological
processes that contain the series of actions that are directly related with the change in
the shape, size, type, condition or properties of the objects of work, for obtaining a
new product.
Since the current regulatory framework for occupational safety is oriented to
"absolute" security in the overwhelming majority, and current trends in the
development of occupational safety are oriented towards the prevention of injuries to
the use of risk-based approaches based on prognostic models, today the problem of
choosing practical and effective preventive measures has become especially relevant,
aimed at neutralizing or reducing the risk [2-4]. The problem of ensuring the stability
of the operation of large organizational systems, which can be referred to the
pharmaceutical industry, firstly was covered in the works of O.A. Mashkov [5]. The
key points of the theory of functional stability were later developed in O.V. Barabash
[6] and others. Analysis of various variants of construction of diagnostic systems was
carried out in works [7-10].
The purpose of the article is to study and substantiate the Methods of assessment
of operating effectiveness of the intellectual information and analytical system of
occupational safety management at pharmaceutical industry enterprises.
The main text. According to the results of the analysis of occupational injuries
at the enterprises of the pharmaceutical industry of Ukraine, it was found that 62.4%
[1] of all accidents occur as a result of wrong actions and mistakes due to the
incorrect choice of a set of measures to increase the level of safety at work by the
head of the structural unit. Investigations have shown that occupational injuries in
pharmaceutical enterprises are a multicausal phenomena. Each accident has both a
direct cause and many other indirect causes (factors, conditions, circumstances) that
contribute to the occurrence of these cases.
The main cause of the wrong actions is the formal attitude of employees to the
safety rules, or the imperfect knowledge of the normative and technical
documentation by the heads of the structural subdivisions of pharmaceutical
enterprises, the volume of which is significant; or their neglect, as well as the
inability to successfully apply the necessary knowledge in a particular, especially
extraordinary situation.
At the modern enterprises of the pharmaceutical industry, information-analytical
systems are widely used. With the help of such systems, the head of the department
(services) of labor protection communicates with the heads of structural divisions.
Besides, these systems can be used to find a solution to choose a set of measures to
increase the safety level of the pharmaceutical industry.
Essence of effectiveness assessment of the intellectual information and
analytical management system (IIA SOSM) consists in comparison of quality of the
decisions made by the head of occupational safety department (service) without IIA
SOSM or using it [11]. Before proceeding to direct estimation of IIA SOSM
effectiveness, let’s consider in details the process of interaction of the head of
occupational safety department (service) at pharmaceutical industry enterprises and
the information system when producing managing influences without application of
intellectual components and by their application. Typical interaction pattern of the
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head of occupational safety department (service) and the information and analytical
system is given in fig.1.
Informatio
n sources

Information model
of the process

Head

Data

Input panel
Solution

Fig. 1. Scheme of work of the head of food industry of information and
analytical management system
Peculiar feature of similar interaction pattern of the head and IAS (information
and analytical system) is significant time losses for forming an information model
(IM) of conflict situation, that is, for information preparation of solution.
Experimental researches show that these time losses may reach a half and more of the
general available time for making decision that is unacceptable under the conditions
of acute shortage of time for resolving a conflict situation.
It allows drawing a conclusion on the need to automate the process of
information preparation of the decision making, transfer to essentially new interaction
pattern of the head and IIA SOSM in the conflict situation that is based on dialogue
between them in using artificial intelligence techniques on the basis of the decisionmaking support system. This scheme provides automatic processing of the
information on conflict situation and preparation of variants of probable solutions
using IIA SOSM (fig. 2).
Such an interaction pattern differs from the scheme given in fig. 1 by presence
of contour of automated forming of virtual models for decision making. These
models should contain the data necessary for conflict situation analysis and solution
development, possible variants of solution as well as a set of recommendations and
instructions, which help the head of occupational safety department (service) to
implement decisions quickly.
Variants of decisions are formed in the following way. Based on data about the
current condition of manageable process of occupational safety condition at
pharmaceutical industry enterprises coming from the system, automatically using
intellectual components (or automatically using intellectual components and the
head), variant of totality of occupational safety measures is developed. Then on the
basis of using the experience accumulated by the system operation, hypotheses on
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Fig. 2. Scheme of interaction of the head and IIA SOSM
possible reasons for occurrence of emergency risk are developed. According to the
emerged problematic situation, a virtual model automatically is formed containing
detailed data on the emerged situation and recommendations to the head of the
occupational safety service (department) for planning decision as to totality of
occupational safety measures.
The considered interaction pattern allows to imagine IIA SOSM and the head of
occupational safety department (service) as two partners simultaneously participating
in solution development. It gives an opportunity to use advantages of each partner
and ensures high quality of decisions made.
The conducted analysis of the decision-making process allows to move to
substantiation of IIA SOSM effectiveness rates and methods of their calculation.
Commonly accepted rates of management system effectiveness are
operativeness of decision making and their quality (accuracy, correctness, optimality)
[12]. Integrated index considering both operativeness and quality of solutions is
probability of timely and correct decision making.
P = Pt ⋅ Pq ,
(1)
where Рt , Рq – probabilities of timely and qualitative decision correspondingly.
ISSN 2410-6615

12

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

However, it should be noted that expression (1) is fair only under the condition
of independence of Рt and Рq probabilities that is almost impossible. That’s why, it’s
more reasonable to consider methods for calculation of Рt timeliness (operativeness)
and Рt quality rates of the decisions made.
Operativeness of the decisions made can be evaluated based on experimental
researches, analytically or using the methods of simulation modeling. In order to
estimation operativeness as to accepted set of occupational safety measures at
pharmaceutical industry enterprises experimentally, let’s use the following
correlation
Pt =

m(t ≤ tdec )
,
n (t )

(2)

where n(t) – total number of the decisions, which had to be made during time t;
m (t<=tdec) – number of the decisions made in time (at a reasonable time tdec).
Experimental estimation of Pt, naturally is possible only under the condition of
actual operation of IIA SOSM.
At the stage of IIA SOSM design, it’s more reasonable to apply analytical
methods of Pt evaluation. Herewith, depending on available outgoing information
about time characteristics of management tasks, fuzzy or probabilistic calculation
models may be used. In the first case, expert information is used as outgoing data, in
the second – statistical data on problem characteristics.
Simulation modelling for Pt operativeness estimation is applied at all stages of
IIA SOSM design. Pt probability is calculated according to the expression (2).
There are several approaches to a-priori comparative estimate of quality of the
decisions made: variant method; method of evaluation by external criterion (criterion
of manageable system effectiveness); probabilistic method.
In the variant method, quality of decisions is estimated by correlation of number
of decisions with acceptable quality to general probable number of decisions. As a
rule, number of decision variants is set based on subjective considerations, that’s why
Рq probability estimation is not objective.
Method of evaluation by external criterion is based on determination of degree
of approaching the selected solution to optimum by the value of criterion of
manageable system effectiveness. For assessment of solution quality by this method
it is necessary, firstly, to know the system effectiveness by different variants of
solutions on its management that requires significant organizational and time losses.
Secondly, it is necessary to know the system effectiveness by optimum solution,
which may be discovered only by final results of the system operation.
In probabilistic method solution quality is determined as a probability of
optimum solution selection, that is, the method also assumes knowledge of optimum
solution. Besides, it is impossible to determine quality of unique solutions as
probability of optimum solution selection, as unique decisions are not mass.
Evaluation of IIA SOSM effectiveness will be carried out based on probabilistic
flow chart.
Analyzing work of the head of occupational safety department (service), some
totalities of elementary operations combined with a common goal. Such totality of
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operations is usually called a problem. The problem has higher classification degree
than elementary operation.
Final goal of any activity is receipt of useful effect, in other words reduction of
emergency risk at pharmaceutical industry enterprises to the degree corresponding to
the accepted risk due to selection of optimal totality of occupational safety measures.
Final goal is achieved on a step-by-step basis via performing partial tasks.
Here not only algorithm of solving certain problem should be mentioned, but
also algorithm of actions of the head of the department (service) at pharmaceutical
industry enterprises.
In descriptive manner algorithm of actions of IIA SOSM head may be presented
as a consecutive statement of all actions of the head and their order depending on
whichever conditions. Any detailed operating manual or instruction on use of certain
works is, as a matter of fact, such an algorithm. The difference between instruction
and descriptive form of algorithm applied in the process of psychophysiological
analysis of activities of the head is that in the latter case, problem dividing is done
compulsorily before discovery of separate “operative units”. This procedure is
transient between job specification and drawing logic diagrams of algorithm in an
operator form.
The next steps are the development of activities and their implementation, taking
into account the rank of the identified danger. In our opinion, this technique can be
applied at small enterprises, as well as at different stages of the functioning of
medium and large pharmaceutical enterprises.
Conclusions. The use of the intellectual information and analytical system of
occupational safety management at pharmaceutical industry enterprises in traditional
internal audit procedures will allow the prosecutor to improve the system of
management of labor protection in the pharmaceutical enterprises. The proposed
мethods of assessment of operating effectiveness of the intellectual information and
analytical system of occupational safety management at pharmaceutical industry
enterprises assessment is positioned as a simple and scientific system that does not
require significant technical and intellectual resources for evaluation. The
introduction of a comprehensive and periodic system for assessing the level of safety
at work will reduce the economic costs of the enterprise, which, in turn, is a
motivating factor for the owner of the enterprise.
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Анотація. У статті розглянута методика оцінки ефективності функціонування
інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці на
підприємствах фармацевтичної промисловості. Впровадження даної методики на
підприємствах фармацевтичної промисловості в традиційних процедурах внутрішнього
аудиту дозволить досягти нової якості функціонування автоматизованих інформаційноаналітичних систем управління охороною праці та істотно підвищить оперативність
обробки інформації в процесах прийняття рішень за рахунок оперативності та
правильності вибору оптимальної сукупності заходів забезпечення безпеки праці.
Розвиток фармацевтичної галузі України має стратегічно важливе значення, оскільки
вона є одним з елементів забезпечення національної безпеки та виробником продукції високої
соціальної значущості. Фармацевтична промисловість України є однією з найбільш
швидкозростаючих та високоприбуткових галузей. Якість фармацевтичного товару, як
специфічного продукту, була і буде в полі зору виробника, посередника, споживача,
держави. Кожна країна, яка випускає і постачає фармацевтичну продукцію, має свої
досить жорсткі вимоги щодо організації і управління виробництвом та контролем якості
ліків.
За результатами аналізу виробничого травматизму на підприємствах
фармацевтичної промисловості України, було виявлено, що більшість нещасних випадків
відбуваються в результаті неправильних дій і помилок через невірний вибір сукупності
заходів для підвищення рівня безпеки праці з боку керівника структурного підрозділу.
Основною причиною неправильних дій є формальне відношення працівників до правил
безпеки, або-ж недосконале знання нормативно-технічної документації керівниками
структурних підрозділів фармацевтичних підприємств, обсяг яких значний; або їх
ігнорування, а також невміння успішно застосовувати потрібні знання в конкретній,
особливо нештатній, ситуації.
На
сучасних
підприємствах
фармацевтичної
промисловості,
широко
використовуються інформаційно-аналітичні системи. За допомогою таких систем
начальник відділу (служби) охорони праці спілкується з керівниками структурних підрозділів
підприємств фармацевтичної промисловості. Крім того, дані системи можуть бути
використані для пошуку рішення щодо вибору сукупності заходів для підвищення рівня
безпеки праці підприємств фармацевтичної промисловості.
Суть оцінки ефективності інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи
управління (ІІА СУОП) полягає в порівнянні якості рішень, прийнятих керівником без
ІІА СУОП або з її використанням.
Експериментальні дослідження показують, що часові витрати можуть досягати
половини й більше загального наявного часу на прийняття рішення, що неприпустимо в
умовах гострого дефіциту часу на усунення нештатної ситуації на фармацевтичному
підприємстві. Це дозволяє зробити висновок про необхідність автоматизації процесу
інформаційної підготовки прийняття рішень, переходу до принципово нової схеми взаємодії
керівником та ІК СУОП при виникненні нештатної ситуації, що базується на діалозі між
ними з використанням засобів штучного інтелекту на основі системи підтримки
прийняття рішень.
Формування варіантів рішень здійснюється в такий спосіб. На основі даних про
поточний стан керованого процесу стану охорони праці на підприємстві фармацевтичної
промисловості, що надходять із системи, автоматично за допомогою інтелектуальних
компонентів (або автоматизовано за участю інтелектуальних компонентів та керівника)
виробляється варіант сукупності заходів забезпечення безпеки праці. Потім на основі
використання досвіду, накопиченого при експлуатації системи, виробляються гіпотези про
можливі причини настання ризику позаштатної ситуації. Відповідно до проблемної
ситуації автоматично формується віртуальна модель, що містить детальні відомості
ISSN 2410-6615

16

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

щодо даної ситуації й рекомендації начальника служби (відділу) охорони праці для
планування рішення щодо сукупності заходів забезпечення безпеки праці.
Розглянута схема взаємодії дозволяє представити ІІА СУОП і керівника як двох
партнерів, що одночасно беруть участь у виробленні рішення. Це дає можливість
використовувати переваги кожного з партнерів і забезпечує високу якість прийнятих
рішень. Оцінка ефективності ІІА СУОП проведена на основі імовірнісного графа алгоритму.
Використання ІІА СУОП на підприємствах фармацевтичної промисловості в
традиційних процедурах внутрішнього аудиту дозволить вдосконалити систему управління
охороною праці на підприємстві.
Ключові слова: безпека, праця, охорона праці, інформаційно-аналітична система,
фармацевтичне підприємство.
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Аннотация. Представлено результаты исследований формирования сухого вещества
и качества клубней картофеля ранней группы спелости разных сортов. В результате
проведенных исследований уставлено, что они имеют достаточно разные свойства.
Комплексная оценка исследуемых сортов позволила выделить максимально оптимальные
для хранения и переработки, наиболее ценны сорта: Бородянская розовая и Зов. Полученные
данные целесообразно использовать при планировании выращивания конкурентоспособных
сортов клубней картофеля и рекомендовать производству для получения
высококачественной продукции. В дальнейших исследованиях целесообразно расширить
список сортов, перечень исследуемых показателей и исследовать пригодность клубней к
переработке.
Ключевые слова: картофель, клубни, сорт, сухое вещество, качество.

Украина по производству картофеля занимает четвертое место в мире, и
уступает Китаю, России и Индии, а мировое потребление населения и
промышленности постоянно растет из года в года в среднем на 5-% [1, 3, 8].
Для получения высокого урожая картофеля целесообразно отбирать
высокопроизводительные, устойчивые к болезням, вредителям, стабильные по
показателям химического состава и оптимальными по вкусовым качествам
сорта. Сейчас на Украине зарегистрировано более 160 сортов картофеля
различных групп спелости. Большое количество сортов, которые проходят
сортоиспытания, но данных по сравнительной оценке мало, поэтому
существует объективная потребность проводить оценку по комплексу
критериев (технологические показатели, вкусовые качества и т.д.). В то же
время отечественные и зарубежные сорта введены в реестр сортов Украины не
всегда удовлетворяют производителя и потребителя по своим технологическим
и вкусовыми характеристиками. Особого внимания заслуживают сорта ранней
группы спелости, так как она должна удовлетворять потребности населения и
промышленности городов в период июня-июля является актуальной [4,5,6].
Целью исследований было проанализировать показатели и провести
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оценку распространенных сортов клубней картофеля ранней группы спелости,
которые выращиваются в Украине, и рекомендовать для выращивания наиболее
перспективные.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
технологии хранения и переработки продукции растениеводства им. проф.
Б.В.Лесика НУБиП Украины. При оценке качества клубней картофеля ранней
группы спелости учитывались следующие показатели: устойчивость к
болезням, вредителям, содержание сухого вещества и вкусовые качества
клубней. Отбор наиболее ценных образцов проводили путем ранжирования
показателей и суммирования полученных условных номеров (баллов) для
каждого сорта [2, 7].
Результаты исследований и их обсуждение. Содержание сухого
вещества картофеля влияет на физические свойства сырья и консистенцию
готовой продукции. Максимальное содержание сухого вещества характерно для
клубней сортов Зов и Бородянская розовая (выше 24%), в клубнях остальных
сортов – свыше 20 %, и лишь сорт Лещина – формирует ниже 20% (таблица).
Показатели клубней раннего картофеля
Сорт
Божедар
Бородянская
розовая
Веста
Жеран
Зов
Кобза
Мелодия
Повинь
Лещина
Загадка
Подолянка
Фермерская
Среднее

Содержание
крахмала, %
20,1

Вкусовые
качества, балл
3,8

24,2

4,1

21,4
21,8
24,7
22,0
22,3
22,4
19,8
20,7
20,3
21,1
21,7

4,3
4
4,2
4,5
4,2
4,4
4,5
4,1
4
4,2

Современные рыночные условия базируются на предпочтениях
потребителя, поэтому очень важным показателем успешной реализации
являются вкусовые качества клубней. Этот показатель зависит от целого
комплекса факторов, но основными являются химический состав (содержание
крахмала), физиологическое состояние, сортовые особенности и др. Клубни
проанализированы органолептичи (по пятибалльной шкале). Анализ показал,
что достаточно высокую органолептику имеют клубни сортов Лещина, Повинь,
Кобза и Веста (4,3-4,5 баллов), немного ниже – Бородянская розовая, Зов,
Мелодия, Загадка и Фермерская, менее 4 баллов оценили клубни сортов
Божедар. Все исследуемые сорта пригодны для переработки различных
продуктов питания, а их недостатки может компенсировать использование
специй.
Заключения и выводы. Подводя итоги наших исследований можно
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сказать, что все сорта с большей или меньшей эффективностью могут быть
использованы для промышленной переработки. Среди исследуемых образцов
выделены сорта с высоким содержанием сухого вещества – Бородянская
розовая и Зов, а лучшими вкусовыми качествами – Кобза и Лещина.
Полученные данные целесообразно использовать при планировании
выращивания конкурентоспособных сортов клубней раннего картофеля и
рекомендовать производству для получения высококачественной продукции. В
дальнейших исследованиях целесообразно расширить список сортов, перечень
исследуемых показателей и исследовать пригодность клубней к хранению и
переработке.
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Abstract. The results of studies of the formation of dry matter and the quality of potato tubers
of the early ripeness group different sorts are presented. As a result of the research carried out, it is
stated that they have quite different properties. Complex assessment of varieties allowed us to
identify the most optimal for storage and processing, the most valuable varieties: Dorodianskaia
pink and Zov. The obtained data should be used when planning the cultivation of competitive
varieties of potato tubers and recommend production to obtain high-quality products. In further
studies it is advisable to expand the list of varieties, the list of studied parameters and explore the
suitability of tubers for processing.
Key words: potato, tubers, sort, dry matter, quality.
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USE OF PRINCIPLES OF HACCP FOR MANUFACTURE
OF SOUR MILK CHEESE

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ НАССР ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СИРУ
КИСЛОМОЛОЧНОГО
Soloshenko K.I./ Солошенко К.І.
Slobodyan O.P. / Слободян О.П.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Matiyaschuk E.V. / Матиящук О.В..
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Анотація. В роботі розглядаються ризики хімічного, фізичного, біологічного
походження та точки критичного контролю при виробництві сиру кисломолочного.
Встановлення критичних контрольних точок на всіх етапах технологічного процесу
дозволить запобігти виникненню, усунути суттєвий небезпечний чинник або знизити до
прийнятного рівня його небезпечність, що є важливим для виготовлення сиру
кисломолочного високої якості.
Ключові слова: кисломолочний сир, показники безпеки, органолептичні показники,
мікробіологічні показники, якість, контроль.

Вступ.
Молочна галузь є однією з провідних у структурі промисловості України.
Перспективи її розвитку та функціонування завжди є надзвичайно актуальними,
оскільки молочні продукти є особливо цінними і незамінними продуктами
харчування будь-якої людини [1].
Основним завданням у розвитку промисловості є підвищення
конкурентоспроможності продукції, посилення інноваційної спрямованості
шляхом впровадження систем управління якістю, які забезпечують якість
продукції на всіх етапах її виробничого циклу і сприяють підвищенню
результативності роботи підприємств. Такою системою управління безпечністю
харчових продуктів, яка довела свою ефективність та є прийнятою на
міжнародному рівні, є система НАССР.
Впровадження системи НАССР надає підприємствам харчової
промисловості низку суттєвих переваг та допомагає офіційному інспектуванню
і розвитку міжнародної торгівлі, оскільки посилює впевненість у безпечності
харчових продуктів [2].
Робота присвячена аналізу ризиків хімічного, фізичного, біологічного
походження і точок критичного контролю при виробництві сиру
кисломолочного, етапам формування системи управління якістю і безпекою
продукції на основі принципів НАССР.
Основний текст.
Система НАССР базується на 7 принципах:
• Принцип 1. Проведення аналізу небезпечних чинників.
• Принцип 2. Встановлення критичних точок контролю (КТК).
• Принцип 3. Встановлення критичних меж для кожної КТК.
• Принцип 4. Встановлення процедур моніторингу щодо кожної КТК.
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• Принцип 5. Встановлення коригувальних дій.
• Принцип 6. Розроблення процедур перевірки.
• Принцип 7. Розроблення процедур ведення записів та документації [2].
Сир кисломолочний – це продукт, який виготовляють сквашуванням
молока, маслянки чи її суміші з молоком, заквашувальними препаратами із
застосовуванням способів кислотної, кислотно-сичужної або термокислотної
коагуляції білка згідно ДСТУ 2212:2003 «Виробництво молока та
кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять».
Показники якості сиру кисломолочного повинні відповідати вимогам
ДСТУ 4554:2006 «Сир кисломолочний. Технічні умови». За органолептичними
показниками
кисломолочний
сир
повинен
відповідати
наступним
характеристикам:
o консистенція та зовнішній вигляд – м’яка, мазка або розсипчаста,
дозволено незначну крупинчастість та незначне виділення сироватки;
o смак і запах – характерний кисломолочний, без сторонніх присмаків і
запахів;
o колір – білий з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою.
Фізико-хімічні показники сиру кисломолочного наведено у табл. 1 [4]:
Таблиця 1
Фізико-хімічні показники сиру кисломолочного
Назва показника
Норма
Масова частка жиру, %
2,0…18,0
Масова частка білка, %, не менше ніж 14,0
Масова частка вологи, %
65,0…80,0
Титрована кислотність, °Т, у межах
170,0…250,0
Температура під час випуску з підпри- 4±2
ємства-виробника, оС , не вище
Фосфатаза
Відсутня
За мікробіологічними показниками сир
відповідати вимогам, що наведені в табл. 2 [4].

кисломолочний

повинен
Таблиця 2

Мікробіологічні показники сиру кисломолочного
Назва показника
Норма
Кількість життєздатних молочнокислих бактерій, КУО в 1 г
1*106
продукту, не менше ніж
Кількість дріжджів, КУО в 1 г продукту, не більше ніж
100
Плісняві гриби, КУО в 1 г продукту, не більше ніж
50
Бактерії групи кишкових паличок (колі форми):
Не дозволено
- в 0,01 г продукту з терміном зберігання понад 72 год
- в 0,001 г продукту з терміном зберігання до 72 год
Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду
Не дозволено
Salmonella, в 25 г
Staphylococcus aureus, в 1,0 г продукту
Не дозволено
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Дріжджі та плісняві гриби не контролюють для сиру з терміном
придатності до споживання менше ніж 72 год.
Технологічний процес виробництва сиру кисломолочного складається з
наступних етапів:
приймання сировини;
охолодження, зберігання незбираного молока (4-6 ⁰С);
підігрівання молока до 40-45 ⁰С;
нормалізація молока по жиру з урахуванням вмісту білку;
пастеризація нормалізованого молока (78±2⁰С протягом 20-30 с);
охолодження до температури заквашування (30-32 ⁰С при використанні
мезофільних молочнокислих бактерій);
заквашування (8±2 год); при виробництві сиру кисломолочного
застосовується закваска у кількості 3-5% від об’єму молока, що
складається зі штамів Lactococcus lactіs і Lactococcus cremorіs;
обробка згустку (розрізання згустку, підігрівання згустку до 40-48 ⁰С);
відділення сироватки;
охолодження згустку (3-8 ⁰С) та пресування сиру кисломолочного;
фасування, пакування сиру кисломолочного [5,6].
В роботі аналізували етапи виникнення ризиків. Щодо кожного етапу
технологічного процесу визначили потенційно можливі небезпечні чинники
біологічної, хімічної та фізичної природи.
Основною сировиною для виробництва сиру кисломолочного є молоко.
Встановлено, що сировина може бути джерелом таких ризиків, як потрапляння
мікроорганізмів, відхилення від допустимого значення кислотності молока або
закваски, наявність механічних домішок у сировині та готовій продукції.
Біологічні ризики пов’язані з потраплянням в молоко кишкової палички, яка
викликає зброджування лактози з утворенням кислоти і газу, при цьому настає
швидке згортання молока, але його якість залишається низькою. Найбільшу
небезпеку представляють патогенні мікроорганізми (сальмонели, лістерії).
Патогенні мікроби в молоко потрапляють від хворих тварин, з навколишнього
середовища під час його транспортування або переробки. Золотисті
стафілококи можуть потрапити в молоко від корів хворих на мастит [3].
Наступний етап - санітарна підготовка виробництва - також впливає на
якість продукту. Наявність механічних часток (пилу, скла,волосся, нігті і т.д.),
мікробного
забруднення
(переважно
БГКП,
слизоутворювальними
мікроорганізмами, Staphylococcus aureus, дріжджами, грибами), залишків
мийно-дезінфікуючих засобів на обладнанні, поверхнях виробничих
приміщень, повітрі, руках персоналу є основними ризиками інфікування сиру
кисломолочного.
Недотримання технологічних режимів (температури зберігання молока,
температури та тривалості пастеризації молока, температури заквашування
молока та обробки згустку молока, температури пресування сиру), відхилення
від допустимої масової частки жиру при нормалізації молока, відхилення від
допустимих значень кислотності при сквашуванні молока та вологості сирного
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згустку, неповне відокремлення сироватки, залишкова мікрофлора після
пастеризації молока, контамінація на етапі пакування – основні ризики під час
технологічного процесу [5].
В роботі визначили критичні точки контролю (КТК) при виробництві сиру
кисломолочного.
Критичною точкою називається стадія, етап або процес, над якими можна
застосувати управління для запобігання, усунення або зменшення до
допустимого рівня потенційних ризиків. КТК розміщуються в будь-якій точці
(процесі, етапі), де є необхідність у запобіганні, усуненні чи зниженні
небезпечних чинників до прийнятного рівня.
Є кілька методів для визначення КТК, одним з них є побудова моделі
«дерева прийняття рішень». Дерево прийняття рішень у виробництві сиру
кисломолочного представлено на рис. 1.
На етапі отримання сировини для виробництва сиру кисломолочного
встановлюються такі КТК: кислотність молока, мікробне обсіменіння молока,
кислотність закваски, кількість життєздатних молочнокислих бактерій в
заквасці, відсутність мікробного обсіменіння закваски.
На етапі санітарної підготовки виробництва встановлюються такі КТК:
мікробіологічна чистота обладнання, мікробіологічна чистота приміщень,
мікробіологічна чистота повітря, мікробіологічна чистота рук персоналу.
Під час технологічного процесу виробництва сиру кисломолочного
встановлені такі КТК: температура охолодження та зберігання молока,
температура підігрівання молока, масова частка жиру після нормалізації
молока, температура пастеризації молока та мікробіологічна чистота молока
після пастеризації; температура охолодження молока, тривалість сквашування,
кислотність сирного згустку після сквашування, температура нагрівання
сирного згустку, вологість згустку після відділення сироватки, температура
охолодження сирного згустку, контамінація на етапі пакування [5].
Щодо кожної КТК, визначеної в результаті аналізу небезпечних чинників,
встановили критичні межі. Критичні межі - це максимальні та мінімальні
параметри, в межах якого можуть контролюватися біологічні, хімічні або
фізичні параметри в конкретних КТК.
Наступним етапом є встановлення процедур моніторингу для кожної КТК.
Моніторинг являє собою проведення запланованої послідовності спостережень
чи вимірювань з метою встановлення, перебування КТК під контролем, тобто,
чи вживаються заходи з контролю та чи дотримуються критичні межі.
Моніторинг передбачає вимірювання певного параметру продукту або
технологічного процесу. Моніторинг може бути безперервним або
періодичним. Де це можливо, слід проводити безперервний моніторинг.
Безперервний моніторинг може проводитися із застосуванням багатьох видів
фізичних та хімічних методів [2].
Критичні точки контролю, їх критичні межі та процедури моніторингу при
виробництві сиру кисломолочного наведені в табл. 3.
Для кожної КТК в рамках системи НАССР необхідно завчасно розробити
конкретні коригувальні дії, за допомогою яких усуватимуться відхилення від
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Рис. 1. Схема прийняття рішень технологічного процесу виробництва сиру кисломолочного
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КТК. Коригувальні дії необхідні, коли виникає порушення критичних меж на
критичній точці контролю. Коригувальні дії застосовуються для виявлення та
усунення причини відхилення та відновлення контролю над технологічним
процесом, для вилучення продукту, що був вироблений за умов відхилення
технологічного процесу від критичної межі, та визначення його подальшого
призначення [7].
Таблиця 3
Критичні точки контролю, критичні межі та процедури моніторингу при
виробництві сиру кисломолочного
№

Етап
контролю

Показник

1

2

ККТ 1

Сировина
А) Молоко

ККТ
1.1
ККТ
1.2

ККТ
1.3
ККТ
1.4

Б) Закваска

ККТ
1.5
ККТ 2
ККТ
2.1

Допустимі межі

Моніторинг

Нижня

Верхня

Методи

Періодичність
проведення

3

4

5

6

7

Кислотність

-

20 ⁰Т

Мікробне
обсіменіння

-

3×106
КУО/см3

Метод
титрування
Висів на
поживне
середовище;
за тривалістю
знебарвлення
молока з
метиленовим
синім, або з
резазурином

Для кожної
партії
Для кожної
партії

Кислотність

80 ⁰Т

85 ⁰Т

Метод
титрування
Висів на
поживне
середовище

Для кожної
партії
Для кожної
партії

Кількість
1×108
життєздатних
КУО/г
молочнокисл
их бактерій
Мікробне
Не допускається
Мікроскопію
обсіменіння
вання
Санітарна підготовка виробництва
Мікробіологі
1×102
Аналіз змивів
чна чистота
КУО/см2
обладнання

ККТ
2.2

Мікробіологі
чна чистота
приміщень

-

1×103
КУО/см2

Аналіз змивів

ККТ
2.3

Мікробіологі
чна чистота
повітря
Мікробіологі
чна чистота

-

5×102
КУО/м3

-

1×104
КУО/см3

Седиментацій
ний метод
аналізу
Аналіз змивів

ККТ
2.4
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рук
персоналу

ККТ
3.2

Охолоджен
ня та
зберігання
молока
Підігріванн
я молока

ККТ
3.3

Нормалізац
ія молока

ККТ
3.4

Пастеризац
ія молока

ККТ
3.5

ККТ
3.6

Охолоджен
ня молока

ККТ
3.7

Заквашува
ння

ККТ
3.8
ККТ
3.9

Обробка
згустку

ККТ
3.10

Відділення
сироватки

ККТ
3.11

Охолодженн
я згустку та
пресування
сиру

ККТ
3.12

Фасування
та
пакування

Температура
охолодження
та зберігання
молока
Температура
підігрівання
молока

Масова частка
жиру після
нормалізації
молока

Технологічний процес
Вимірювання
4⁰С
6⁰С
за допомогою
термометра
40 ⁰С

45 ⁰С

0,2%

3,6%

Температура
пастеризації

Температура процесу

Мікробіологіч
на чистота
після
пастеризації
молока

Відсутність Staphylococcus
aureus в 1 см3, Listeria
monocytogenes в 25 г, БГКП
в 0,1 см3, КМАФАнМ, не
більше 1×105 КУО/см3

Температура
охолодження
молока
Тривалість
сквашування
Кислотність
сирного
згустку після
сквашування
Температура
нагрівання
сирного
згустку
Вологість
після
відділення
сироватки
Температура
охолодження
сирного
згустку

Контамінація
на етапі
пакування

76 ⁰С

80 ⁰С

Вимірювання
за допомогою
термометра
Кислотний
або
турбідиметри
чний метод
Вимірювання
за допомогою
термометра

Під час
охолодження
та зберігання
молока
Під час
підігрівання
молока
Після
завершення
нормалізації
молока
Під час
проведення
пастеризації

Мікроскопува
ння

Після
завершення
процесу
пастеризації

Вимірювання
за допомогою
термометра
Вимірювання
за допомогою
годинника
Метод
титрування

Під час
охолодження
молока
Під час
сквашування
молока
Після
завершення
процесу
сквашування
Під час
нагрівання
сирного
згустку
Після
завершення
відділення
сироватки
Під час
охолодження
сирного
згустку
Після
завершення
пакування

30 ⁰С

32 ⁰С

6 годин

10 годин

120 ⁰Т

150 ⁰Т

40 ⁰С

48 ⁰С

Вимірювання
за допомогою
термометра

65 %

80 %

Метод
висушування

3 ⁰С

8 ⁰С

Вимірювання
за допомогою
термометра

Відсутність
контамінації

виробничого
процесу

Мікроскопува
ння

Коригувальні дії для виробництва сиру кисломолочного наведено в табл. 4.
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Коригувальні дії

ККТ
ККТ 3.1. Температура охолодження та
зберігання молока
ККТ 3.2. Температура підігрівання
молока
ККТ 3.4. Температура пастеризації
молока
ККТ 3.5. Температура охолодження
молока
ККТ 3.9. Температура нагрівання
сирного згустку
ККТ 3.11. Температура охолодження
сирного згустку
ККТ 3.3. Масова частка жиру після
нормалізації молока
ККТ 3.5. Мікробіологічна чистота
після пастеризації молока
ККТ 3.12. Контамінація на етапі
пакування

ККТ 3.8. Кислотність сирного згустку
після сквашування
ККТ 3.10. Вологість після відділення
сироватки

Таблиця 4

Коригувальна дія
У разі виявлення відхилень
температури необхідно інформувати
контролера якості, провести
дослідження молока або сирного
згустку, у разі невідповідностей
відправити на утилізацію.

Проведення повторної нормалізації до
доведення масової частки жиру до
необхідного рівня
Необхідно: привести в дію засоби
ручного визначення відхилень та
зберігати окремо всю продукцію, яка
задовільно пройшла останню
перевірку; інформувати контролера
якості, який буде приймати рішення
щодо розміщення продукції
При недостатній кислотності
здійснюється подальше дозрівання
сирного згустку до досягнення
необхідного значення кислотності.
При вологості вище допустимих меж,
здійснюється подальше відділення
сироватки до досягнення необхідного
значення вологості.

Встановлення процедур перевірки (аудиту) проводиться для визначення
правильності функціонування системи НАССР, для аналізу відхилень і
випадків утилізації продукції, а також для підтвердження наявності контролю в
критичних точках контролю [8].
При виробництві сиру кисломолочного застосовують періодичні методи
перевірки та аудиту, такі як випадковий відбір проб та аналіз на відповідність
встановленим критичним межам.
Процедури НАССР повинні бути документально оформлені.
Записи, що використовуються в системі НАССР при виробництві сиру
кисломолочного, включають такі документи:
1. План НАССР.
ISSN 2410-6615

29

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

2. Перелік складу групи НАССР та її зобов’язань.
3. Опис продукту та його передбачуване споживання.
4. Блок-схема технологічного процесу із зазначенням КТК.
5. Форма аналізу небезпечних чинників.
6. Критичні межі.
7. Система моніторингу.
8. Плани коригувальних дій при відхиленні від критичних меж.
9. Процедури документування та ведення записів.
10. Процедури перевірки системи НАССР.
11. Дані (записи, протоколи), отримані під час виконання плану НАССР
[8].

Висновок.
Таким чином, зменшення ризиків негативного впливу сировини,
обладнання, персоналу, стадій технологічного процесу призводить до
покращення якості сиру кисломолочного та зменшення негативного впливу
продукту на здоров'я. Встановлення критичних контрольних точок на всіх
етапах технологічного процесу дозволить запобігти виникненню, усунути
суттєвий небезпечний чинник чи знизити до прийнятного рівня його
небезпечність, що є важливим для виготовлення сиру кисломолочного високої
якості. Встановлення процедур моніторингу та розробка коригувальних дій
надасть можливість мінімізувати кількість некондиційного продукту.
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Abstract. The work considers the risks of chemical, physical, biological origin and critical
control point in the production of sour milk cheese. Establishing critical control points at all stages
of the technological process will prevent the occurrence, eliminate a significant dangerous factor
or reduce to an acceptable level its danger, which is important for the manufacture of cheese dairy
products of high quality.
Key words: sour milk cheese, safety indicators, organoleptic parameters, microbiological
indicators, quality, control.
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Анотація. Розглядається концепція та принципи теоретичних та практичних основ
побудови АРМ. Введено нове визначення АРМ, як ідеології побудови комп’ютерних
інтелектуальних систем (КІС), яка вигідно відрізняється від діючих властивостями
інтелектуальності, інноваційності та креативності. Розроблена система класифікації
АРМ, враховуючи задачі різних категорій smart- фахівців та їх функціональних задач.
Розроблений клас математичних моделей, формального базису представлення АРМ-Т та
методу проектування різних типів АРМ.
Ключеві слова. Знання, інтелектуальна експертна система, акмеологія, особистість,
технологія

Вступ. Актуальність роботи полягає у формулюванні концепції,
принципів, теорії та практики побудови людино-комп’ютерних комплексів
(ЛКК) або АРМ для вирішення проблеми підвищення якості управління
складними об’єктами та впровадження інноваційних smart-АРМ прийняття
рішень ОПР. В процесі вирішення даної проблеми були отримані такі нові
наукові результати: сформульована концепція та принципи теоретичних та
практичних основ побудови АРМ, задовольняючих потреби фахівців введено
нове визначення АРМ, як ідеології побудови комп’ютерних інтелектуальних
систем (КІС), яка вигідно відрізняється від діючих властивостями
інтелектуальності, інноваційності та
креативності; розроблена система
класифікації АРМ, враховуючи задачі різних категорій інтелектуальних
фахівців та їх функціональних задач; розроблений клас математичних моделей,
формального базису представлення АРМ-Т та методу проектування різних
типів АРМ; розроблені формальні
основи завдання АРМ технології,
спрямованою на побудову типової комплексної і оновленої архітектури КІС
відповідно методів менеджменту проектів та новий підхід до побудови класу
синергетичних гібридних АРМ; розроблені нові методи планування та
управління
ситуаційно-дорадчими системами (СДС) дистанційного
призначення, побудованих на основі інноваційних smart-АРМ; запропоновані
нові технологічні підходи стосовно проектування спеціалізованих мереж, що
обслуговують різні класи і типи І-АРМ.
Основа. Власні дослідження автора дозволили вперше сформулювати нову
концепцію та основні принципів комп’ютерної інтелектуальної технології
(КІТ). Концепція – теоретичне і практичне (прикладне) визначення,
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моделювання та удосконалення внутрішніх здібностей особистості (за рахунок
методології досягнення акме- точок Людини у різних областях та ситуаціях) та
реалізація побудованої моделі на основі філо- і онто- ґенезу. Принципи:
структурування власного суб’єктивного досвіду; формування автокреативності;
конструювання внутрішнього світу людини; комунікації та людського
спілкування; інтелектуальної синергетичності особистості; когнітологічності
людства; креативної біхевіористичності особистості; програмування швидкого
інтелектного навчання; проектування: стану узгодженості (конгруентності) з
собою (з довкіллям), внутрішньої благодаті, потрібного емоційного стану,
потрібного нейрофізіологічного стану, екології взаємо відносин тощо;
результативності креативного розміркування; генетичності та динамічності;
інтерактивності та ітеративності; багатосередовищності реалізації; формування
індивідуальних карт світу за рахунок людських фільтрів; альтернативності та
узгодженості; позитивності та конструктивності у досягненні мети;
когнітологічної трьохбічності (трьохкреативності) та збалансованості.
життєдіяльності людини (інтуїція, свідомість, підсвідомість); креативної
ресурсності та потенційної енергії і можливостей; моделювання успішної
синергетично-креативної
особистості;
креативності
саморозвитку;
екологічності та гармонії з довкіллям; когерентності (зв’язності) моделювання.
Апарат КІТ аналізує математичні проблеми КІС з позиції fuzzy-технології,
використовуючи при цьому: атракторність (вибір) точки біфуркації (хаосу,
ентропії) та приймати ефективні математичні рішення з застосуванням акмеможливостей особистості.
КІТ метод аналізу – метод дослідження,
моделювання або оцінювання, заснований на індивідуальних поведінкових
чинниках особистості. Метод базується на існуванні залежності між
біхевіористичним
рисами
людини
та
якісними
характеристиками
функціонування АРМ. Цей метод призначений для динамічного керування
роботою системи за допомогою персоніфікованої інформації про користувача,
постійного коригування роботою системи, враховуючи зміни в індивідуальній
поведінці особи, а також постійно модифікувати систему. КІС надає фахівцю
методи розв’язання конкретної задачі чи рекомендації щодо досягнення акме точок. Особа може втілити рекомендації в життя, після чого її поведінка
зміниться, може не втілювати, і її поведінка залишиться такою ж, а може
змінити власну поведінку не під дією рекомендацій цієї системи, а під дією
факторів довкілля, психологічних факторів тощо. Крім того, особа може
змінити свої цільові установки (наприклад, замість професійного успіху
забажати покращення стану здоров’я). Завдання даного методу – визначити, чи
відбулись у поведінці особи зміни, і, якщо так, надати їй нові рекомендації. При
цьому враховуються малі зміни конструктивного або деструктивного
характеру. Авторський біхевіористичний метод взаємодії забезпечує КІС та
користувача інформацією, що дає особі отримати актуальні рекомендації, які
враховуватимуть найменші зміни в її поведінці, а інформаційній системі –
оперувати найточнішими даними та фіксувати досягнення людиною акме точок. Іншим аспектом пов’язаним с інтелектуальними здібностями особи є
розроблення нової концепції проектування когнітологічно - синергетичних
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АРМ спеціального призначення. Такий АРМ призначений досліджувати
процеси, що відтворюються у відкритих складних інтелектуальних системах у
динаміці, які характеризуються інтенсивним (множино-дискретним або
континуальним) обміном інформацією, даними, знаннями, мета знаннями між
своїми компонентами (внутрішня самоорганізація). Виходячи з цих нових ідей
автором впроваджено нові акме – АРМ когнітологічно- синергетичного типу.
Такі АРМ створюється для дослідження складних інтегрованих процесів, що
мають місце у суперскладних диссипативно-інтелектних системах прогнозного
напрямку з інтенсивним обміном даними, знаннями, мета знаннями між своїми
компонентами і довкіллям. Автором введено нове поняття когнітологічносинергетична КІТ і дається йому обґрунтування. КІТ підхід
дозволяє
проектувальникам і користувачам сучасних акме-АРМ проектувати і
використовувати перспективні комп‘ютерно-інформаційні і телекоммунікаційні
технології для суперскладних об‘єктів з метою прийняття і підтримки
ефективних управлінських рішень ОПР у МБІС. Проектування креативних
АРМ (К-АРМ) для особистості базується на специфічних принципах таких наук
як когнітологія, синергетика, акмеологія кіберакмеологія тощо, тобто
розробляється спеціалізована оболонка (shell), яка дозволяє у гнучкому
динамічному режимі створювати потрібні АРМ фахівця на основі концепції
так званого синергетично-когнітологічного акме-АРМ. При модифікації К-АРМ
з позиції синергетичного принципу і поняття akme будується спец архітектура
креативного розвитку системи за відповідними рівнями: ресурсний,
функціональний, технічний, технологічний, алгоритмічний, математичний,
креативний, філологічний тощо. Критеріальним показником рівня інтелекту КАРМ є його здібність використовувати накопичені знання для синтезу нових
знань та для виводу відповідних знань. К-АРМ базуються також на таких
базових принципах інтелектуальних АРМ. Креативні акме-АРМ допомагають
творчій особистості, яка постійно знаходиться у екстремальних ситуаціях при
обробці великої кількості інформації, перебороти стан психологічної
невпевненості, що виникає в умовах прийняття рішень у невизначених або
слабо визначених ситуаціях за допомогою використання моделі, яка має назву
КОМОДИНА - комп'ютерна модель дистанційного навчання. Модель
призначена для дослідження процесів аналізу і синтезу тексту (змісту
дистанційних процесів) у мозку людини з метою ефективності засвоєння та
використання інформації.
Висновки. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому,
що теоретичні результати роботи реалізовані у технологію побудови різних
типів і видів АРМ, яка дозволяє обґрунтовано вибирати параметри систем
автоматизації, визначати їх функціонально-технологічні характеристики та
будувати синергетично-когнітологічні АРМ. Вона використовується для:
адекватного системного аналізу об'єкту управління в межах його внутрішнього
та зовнішнього функціонування; досягнення високої ефективності праці ОПР
при управлінні когнітологічно-синергетичними процесами на об'єктах де
впроваджені КІС; проектування як комплексної системи АРМ для об'єкта так і
її компонентів. Результати проведеного дослідження мають практичне значення
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при обґрунтуванні вибору
параметрів і функцiонально-технологiчних
характеристик КІС для побудови когнітологічних АРМ в її середовищі.
Розроблені математичні моделі АРМ дозволяють якісніше визначити засоби
їх автоматизації і досягнути підвищення ефективності праці та інтелектуальної
віддачі людини в більш короткі терміни. Концептуальний підхід,
запропонований для розробки та впровадження АРМ, використовується також
для навчання управлінського та науково-технічного персоналу, викладачів,
студентів, для підвищення їх кваліфікації i т. ін. Результати роботи
впроваджені в наступних організаціях: на кафедрах Національного
Технічного Університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка.
Abstract. Research conception and principles theoretical and practical base construction
AWP. Description new subject AWP – technology building computer intel systems with quality
intellectual, innovation, creative. Projecting system classification AWP on the base smartspecialist and function tasks. Project class mathematics models and method create different type
AWP.
Key word. Knowledge, intel expert system, acmeology, person, technology.
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Аннотация. В работе рассматривается вопросы касающиеся пресечения пиратства и
вооруженного разбоя против судов в западной части Индийского океана и Аденском заливе,
региональное соглашение и поправки к нему, сотрудничество, в соответствии с
международным правом, в целях пересмотра национального законодательства об уголовной
ответственности за пиратство и вооруженный разбой против судов, меры,
разрабатываемые международными организациями по борьбе с пиратством и морским
разбоем на глобальном уровне.
Ключевые слова: морское пиратство, Аденский залив, Сомалийские пираты, Кодекс
поведения Джибути, Совет Безопасности ООН, Джиддахская поправка, расследование
преступлений на море, координационный центр.

Вступление.
В последние годы проблема борьбы с преступностью на море на
международном уровне приобретает все большую актуальность. Главным
образом это объясняется активизацией деятельности пиратов во многих
регионах мира, а также тем фактом, что пиратство все теснее переплетается с
такими международными явлениями, как терроризм, наркотрафик и другими
опасными противоправными деяниями.
Меры, разрабатываемые международными организациями по борьбе с
пиратством и морским разбоем на глобальном уровне, достаточно обширны.
Кроме Генеральной Ассамблеи ООН они разрабатываются и издаются
Международной морской организацией (IMO), Международным морским
бюро,
Международным
морским
форумом
нефтяных
компаний,
Международной палатой судоходства и Международной федерацией
судовладельцев.
Случаи морского пиратства в 2018 году участились и их число превысило
200. Об этом свидетельствуют данные опубликованного доклада
Международного морского бюро (ММБ) при Международной торговой палате.
Увеличилось количество нападений пиратов на суда, следующие курсами
через Аденский залив, а также направляющиеся в порты назначения в Южной
Азии. Многократно увеличилась зона возможных нападений пиратов – захваты
судов происходили уже не у побережья Сомали, а в районе территориальных
вод Индии. Например, рыболовное судно “Tai Yuan 227”, принадлежащее
Тайваню, было захвачено пиратами в Индийском океане в 700 морских милях
(1300 км) в районе к северо-востоку от Сейшельских островов [1]. Корабль был
буксирован пиратами к побережью Сомали.
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Особую актуальность угроза морского пиратства в зоне Аденского залива
имеет для стран Европейского Союза [2]. Его силами была создана группа EU
NAVFOR, которая регистрирует и патрулирует суда любых стран, следующих
курсами через опасную зону пиратства. Согласно данным агентства EU
NAVFOR, занимающегося мониторингом и патрулированием акватории Адена,
20% морских торговых путей стран ЕС связаны с регионом Аденского залива,
притом, что до 95% всей торговли ЕС приходится на морскую торговлю.
По оценкам экспертов, ежегодно более 20 тысяч судов проходят по
кратчайшему морскому пути между Европой, Азией и Африкой - через
Суэцкий канал, Красное море и Аденский залив в Индийский океан и обратно.
Через канал в обоих направлениях проходит порядка 700 млн. тонн грузов. Это,
в частности, морские перевозки 7% всей нефти, потребляемой человечеством,
или 30% нефти и газа, потребляемых Европой.
В 2005-2012 гг. экономический вред, нанесенный пиратством только в
районе побережья Сомали, составил более $18 млрд. Морское пиратство
подрывает транспортные и торговые потоки, негативно влияет также и на
другие виды экономической деятельности, такие как рыболовство и
производство энергии.
Основной текст
В силу того, что пиратство и морской разбой представляют собой
серьезную угрозу международному миру и безопасности, проблема
противодействия этим явлениям стала одной из постоянных тем,
рассматриваемых ООН. Впервые Генеральный секретарь ООН привлек
внимание к проблеме пиратства и вооруженного разбоя против судов в своем
ежегодном докладе по морскому праву на 40-й Генеральной Ассамблеи ООН в
1985 г., а начиная с 1993 г. стал включать отдельный раздел по этому вопросу в
свои ежегодные доклады по проблемам Мирового океана и морского права.
Преступления, совершаемые на море, должны рассматриваться как часть
более общей проблемы международной организованной преступности,
эффективная борьба с которой возможна на основе глобального и
регионального сотрудничества государств, а также за счет совершенствования
и унификации национальных законов.
Так в Резолюции 1851 (2008), принятой Советом Безопасности на его 6046м заседании 16 декабря 2008 года [3], Совет призывает все государства и
региональные организации, ведущие борьбу с пиратством и вооруженным
разбоем на море у побережья Сомали, проработать вопрос о создании центра в
регионе для координации информации, касающейся пиратства и вооруженного
разбоя на море у побережья Сомали, расширения региональных возможностей
при помощи ЮНОДК (Управления ООН по наркотикам и преступности,
UNODC — United Nations Office on Drugs and Crime) в целях заключения
эффективных соглашений или договоренностей о судовых сопровождающих,
согласующихся с ЮНКЛОС (Конвенция Организации Объединённых Наций по
морскому праву), и выполнения Конвенции о борьбе с незаконными актами,
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и других соответствующих документов,
ISSN 2410-6615

37

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

участниками которых государства региона являются, в целя эффективного
расследования преступлений, связанных с пиратством и вооруженным разбоем
на море, и судебного преследования за их совершение;
Немаловажную роль в деятельности международного морского
сообщества по вопросам борьбы с пиратством играет региональное соглашение
по проблеме пиратства, именуемое Кодексом поведения Джибути (Djibоuti
Code of Conduct). Кодекс поведения, касающийся пресечения пиратства и
вооруженного разбоя против судов в западной части Индийского океана и
Аденском заливе, обеспечивает рамки для укрепления потенциала в Аденском
заливе и западной части Индийского океана для борьбы с угрозой пиратства.
Кодекс был подписан 29 января 2009 года представителями: Джибути,
Эфиопии, Кении, Мадагаскара, Мальдивских островов, Сейшельских островов,
Сомали, Объединенной Республики Танзании и Йемена. Затем участниками
свода правил стали Египет, Иордания, Маврикий, Коморские острова,
Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия,
Судан, Эритрея и Южная Африка, в результате из 21 страны, имеющей право
подписать Кодекс поведения Джибути, его подписали 20 стран.
Кодекс, вступивший в силу с даты его подписания, стал главным
направлением
деятельности
по
содействию
транснациональным
коммуникациям, координации и сотрудничеству в рамках четырех общих
тематических направлений: обеспечение национальной и региональной
подготовки, укрепление национального законодательства, обмен информацией
и создание потенциала в области борьбы с пиратством.
Кодекс учитывает и способствует реализации этих аспектов согласно
резолюций Совета Безопасности ООН 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008)
1851 (2008) и резолюции 63/111 Генеральной Ассамблеи ООН, которые входят
в компетенцию IMO.
В частности, стороны, подписавшие Кодекс, согласились сотрудничать, в
соответствии с международным правом, в [4]:
а) расследовании, аресте и судебном преследование лиц, которые разумно
подозреваются в совершении актов пиратства и вооруженного разбоя против
судов, включая лиц, подстрекающих к таким актам или намеренно
содействующих им;
в) запрещение и арест подозрительных судов и имущества на борту таких
судов;
c) спасение судов, лиц и имущества, подвергающихся пиратству и
вооруженному разбою, и содействие надлежащему уходу, обращению и
репатриации моряков, рыбаков, другого персонала судов и пассажиров,
подвергающихся таким актам, особенно тех, кто подвергся насилию; и
d) проведение совместных операций – как между подписавшими
государствами, так и с военно – морскими силами из стран за пределами
региона, - таких, как выдвижение кандидатур сотрудников правоохранительных
органов или других уполномоченных должностных лиц, с тем чтобы они могли
принимать участие в патрульных судах или воздушных судах другого
подписавшего.
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Стороны, подписавшие Кодекс, обязались пересмотреть свое
национальное законодательство, с тем чтобы обеспечить наличие законов,
предусматривающих уголовную ответственность за пиратство и вооруженный
разбой против судов, и обеспечить адекватное положение для осуществления
юрисдикции, проведения расследований и судебного преследования
предполагаемых преступников.
Кодекс также предусматривает обмен информацией, связанной с
пиратством, через сеть обмена информацией, созданную в 2011 году. В центре
сети находятся три центра обмена информацией: Региональный морской
Координационный центр по спасению (RMRCC) в Момбасе, Кения, морской
Координационный центр по спасению (MRCC) в дар-Эс-Саламе, Объединенная
Республика Танзания, и региональный центр обмена морской информацией
(ReMISC) в Сане, Йемен. Он используется для обмена информацией об
инцидентах, связанных с пиратством, в регионе и другой соответствующей
информацией, чтобы помочь судоходным и подписавшим государствам
принять меры по смягчению угроз пиратства.
В целях обеспечения применения Джибутийского кодекса поведения IMO
создала Целевой фонд для оказания помощи подписавшим его сторонам.
Целевой фонд в том числе оказывает финансовую помощь для укрепления
судебного потенциала государств региона, направленного на борьбу с морским
пиратством, содействие применению минимальных стандартов обращения с
заключенными, наращивание потенциала полицейским ведомствам Республики
Кения, Республики Маврикий, Объединенной Республики Танзания,
Республики Сейшельские острова, Республики Сомали.
IMO организовала и финансировала учения по борьбе с
транснациональной организованной преступностью на море для сотрудников
морских правоохранительных органов из государств, подписавших
Джибутийский Кодекс поведения.
Сфера применения Международного соглашения, ставшего эффективным
средством в сдерживании морского пиратства и вооруженных ограблений
против судов в западной части Индийского океана и Аденском заливе, в 2017
году претерпела изменения и существенно расширилась.
На совещании высокого уровня состоявшемся в Джидде, Саудовская
Аравия приняли участие представители высокого уровня из 17 государств,
подписавших Джибутийский кодекс поведения, Франции и четырех государствнаблюдателей, а также наблюдатели от управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК); Европейского
Союза; Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и
Восточноафриканских резервных сил.
12 января 2017 года всеми 18 государствами был принят пересмотренный
кодекс поведения, который будет называться “Джидда поправки в
Джибутийский кодекс поведения 2017”, он основывается на Кодексе, принятом
под эгидой IMO в 2009 году. Джиддахская поправка призывает подписавшие ее
государства в максимально возможной степени сотрудничать в борьбе с
транснациональной организованной преступностью в морской сфере, морским
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терроризмом, незаконным, нерегулируемым и несообщаемым рыбным
промыслом, и другими видами незаконной деятельности на море.
Это будет включать обмен информацией; пресечение деятельности судов
или воздушных судов, подозреваемых в совершении таких преступлений;
обеспечение того, чтобы любые лица, совершающие или намеревающиеся
совершить такую незаконную деятельность, были задержаны и привлечены к
ответственности; и содействие надлежащему уходу, обращению и репатриации
моряков, рыбаков, другого судового персонала и пассажиров, участвующих в
качестве жертв.
Эта поправка признает важную роль "голубой экономики", включая
судоходство, мореплавание, рыболовство и туризм, в поддержке устойчивого
экономического
роста,
продовольственной
безопасности,
занятости,
процветания и стабильности.
Еще одним обязательством является намерение участников поддерживать
связь и сотрудничать с государствами (включая государство флага, государство
предполагаемого происхождения лиц, совершивших преступления, государство
гражданства лиц, находящихся на борту судна, и государство владения грузом
и другие заинтересованные стороны) и координировать друг с другом
деятельность по содействию спасению, пресечению, расследованию и
судебному преследованию.
Со времени своего подписания Кодекс стал главным центром содействия
транснациональным коммуникациям, координации и сотрудничеству в регионе,
создавая основу для технического сотрудничества между подписавшими его
государствами, IMO и международными партнерами, которое является
надежным, эффективным и популярным.
Сегодня страны-подписанты кодекса признают, что пиратство в
обозначенном регионе просто сдерживалось, но истинные причины явления до
сих пор не искоренены [5]. Стороны согласны с тем, что у государств-членов
IMO сейчас появилась возможность внедрить программы укрепления
потенциала, нацеленные на предупреждение возрождения пиратства и решить
более широкий круг вопросов морской безопасности. В своих усилиях по
укреплению потенциала в регионе IMO подписала пять стратегических
партнерств с учреждениями ООН и ЕС. В этих совместных соглашениях о
борьбе с пиратством подтверждаются взаимные обязательства по улучшению
координации на всех уровнях и во всех соответствующих программах и
мероприятиях в целях укрепления потенциала государств региона в борьбе с
пиратством, а также по содействию разработке жизнеспособных и устойчивых
альтернатив пиратству.
Заключение и выводы.
Таким образом, пиратство остается одним из существенных факторов,
оказывающих влияние на безопасность международного судоходства в
различных районах Мирового океана, и в ряде случаев, на состояние
региональной безопасности, а борьба с ним является сложной и важной
задачей.
Признано, что проведение подготовки персонала и другие мероприятия по
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наращиванию противодействия, осуществляемые под эгидой Джибутийского
кодекса поведения, способствовали сокращению пиратских вылазок в западной
части Индийского океана и Аденского залива наряду с усилиями торговых
судов по осуществлению рекомендаций IMO и улучшенными мерами
управления.
Тем не менее Сомалийские пираты не собираются отказываться от
морского грабежа. В течение 2018 года морские разбойники совершили пять
серьезных нападений, которые удалось отбить. В целом у сомалийского
побережья действуют четыре пиратские группы. Об этом говорится в новом
докладе Генерального секретаря, подготовленном для Совета Безопасности
ООН.
По итогам проведенной 1 сентября 2018 года оценки угроз, публикуемой в
этой отрасли [6], Объединенные морские силы и EU NAVFOR сделали вывод о
том, что пиратские сообщества, как представляется, в настоящее время
добиваются своих финансовых целей путем осуществления связанной с
меньшими рисками деятельности, такой как контрабанда людей, наркотиков,
оружия или древесного угля. Отмечалось также, что на рыболовецкие суда и
яхты, которые приближаются слишком близко к береговой линии Сомали или
Йемена, может быть совершена попытка нападения со стороны сомалийских
пиратов или хуситских повстанцев, совершающих нападения на коммерческие
суда.
Спектр угроз в этом регионе ясно указывает на необходимость применения
всеобъемлющего подхода в вопросах обеспечения безопасности на море, и одна
из ключевых приоритетных задач международного сообщества заключается в
том, чтобы обеспечить морской суверенитет Сомали и пресечь угрозу
пиратства и другие угрозы, исходящие от Сомали. Долгосрочное решение
проблемы борьбы с пиратством заключается в создании безопасного морского
района у берегов Сомали — от «Сомалиленда» в районе Африканского Рога и
до границы с Кенией. Однако этим усилиям зачастую препятствуют
политическая нерешительность федерального правительства Сомали,
отсутствие финансовых средств для обеспечения безопасности на море в
Сомали, отсутствие доступа к основным частям побережья Сомали, и
необходимость применения единого всеобъемлющего подхода в вопросах
безопасности, в рамках которого учитываются угрозы безопасности на море,
неразрывно связанные с проблемами в области безопасности на суше. До тех
пор, пока не будут устранены эти внешние и внутренние факторы, будет
сохраняться опасность дальнейших актов пиратства и вооруженных ограблений
у берегов Сомали и в Аденском заливе.
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Аннотація. В роботі розглядаються питання актуальності та успішності вирішення
збройних конфліктів шляхом участі міжнародних організацій, на прикладі України та
ОБСЄ. Існують твердження, що врегулювання кризової ситуації на Україні можливо тільки
шляхом посередництва міжнародних організацій, але ця стаття наведе інші погляди на дане
твердження. І в результаті дослідження можна буде дійни висновку, що на прикладі ОБСЄ
та України міжнародна організація не здатна істотно вплинути на мирне остаточне
розв’язання конфлікту на Сході України
Ключові слова: ОБСЄ, конфлікт, міжнародні організації, територіальна цілісність,
збройний конфлікт, співробітництво;

Вступ. На сьогоднішній день, проблема збройних конфліктів є актуальною
і займає важливе місце в системі сучасних міжнародних відносин. Практика
показує, що особливою рисою сучасних збройних конфліктів є посилення ролі
зовнішніх сил та їх вплив на перебіг конфліктів, зокрема, втручання у збройні
конфлікти міжнародних організацій і окремих держав. Україна бере участь у
міжнародних миротворчих операціях і тому вивчення особливостей сучасних
збройних конфліктів, ролі і місця міжнародних організацій та окремих держав у
їх врегулюванні є важливим питанням.
Основний текст. На думку більшості політологів, відповідно до сучасних
вимог міжнародного права врегулювання кризової ситуації на Україні можливо
тільки шляхом посередництва міжнародних організацій. Міжнародні організації
є інструментом для раннього виявлення, попередження і запобігання
конфліктів, а також регулювання криз і постконфліктної реабілітації.
Вони займаються широким колом питань безпеки, включаючи контроль над
озброєнням, превентивну дипломатію, заходи щодо зміцнення довіри, права
людини, спостереження за проведенням виборів, економічну та екологічну
безпеку тощо [1].
Однією з таких міжнародних організацій яка здійснювали діяльність щодо
врегулювання збройного конфлікту на Сході України є Організація з безпеки та
співробітництва в Європі. ОБСЄ – найбільша в світі регіональна безпекова
організація. У 1975 року було засновано тоді ще Нараду з безпеки та
співробітництва в Європі (НБСЄ). У січні 1995 року НБСЄ набула офіційного
статусу міжнародної організації і була перейменована на ОБСЄ. Організація
нараховує 57 держав-учасниць з Північної Америки, Європи й Центральної
Азії, що поділяють свої підходи до безпеки, розглядаючи три її виміри:
військово-політичний;
економіко-екологічний;
людський.
Особливістю
організації є наявність у неї польових операцій, які функціонують
безпосередньо у деяких державах-учасницях та на їхній запит надають
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необхідну допомогу [2]. У зв`язку з тим, що мир і стабільність в Україні
опинилися під загрозою, ОБСЄ, як найбільша у світі регіональна організація,
що займається питаннями безпеки, вирішила надати підтримку нашій країні.
Російська Федерація постійно порушує свої зобов’язання щодо
гарантування територіальної цілісності та суверенітету України, її військового
вторгнення на територію нашої держави та ескалацію напруги в Україні та
навколо неї у зв’язку з агресивними діями російської сторони, 21 березня
2014 року за результатами тривалих переговорів держави-учасниці ОБСЄ
прийняли рішення про направлення в Україну Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ (СММ ОБСЄ), що складається з цивільних неозброєних спостерігачів.
Вони тимчасово проводять моніторинг та звітують про ситуацію з дотримання
прав людини, «Комплексу заходів з виконання Мінських угод» та гуманітарну
ситуацію як у зоні конфлікту на Донбасі, так і по всій території України [3].
В процесі діяльності, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не повністю
виконувала наданий їй мандат, право місії на вільне переміщення і моніторинг
у зоні конфлікту систематично порушувався з боку бойовиків. Окрім
того, представники ОБСЄ часто були об’єктами агресії незаконних збройних
формувань на території сходу країни. Також, можна зазначити, що кількісний
склад місії був недостатнім для ефективного виконання покладених на неї
повноважень. Тому склад місії був змінений до 500 осіб.
Варто звернути увагу, що протидія агресії Російської Федерації, якою було
порушено основоположні норми міжнародного права та фундаментальні
принципи ОБСЄ відповідно до Гельсінського заключного Акту НБСЄ
1975 року, триває і сьогодні . У зв`язку з цим, 22 березня, було ухвалено
рішення Постійної Ради ОБСЄ про продовження на 12 місяців до 31 березня
2019 року мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.[4]
Аналізуючи все вище наведене, можна дійти висновку, що серед міжнародних
організацій, діяльність і проекти яких стосуються проблем міжнародної безпеки
та зміцнення обороноздатності України, провідну роль відіграє саме ОБСЄ.
Однак , у контексті зусиль, спрямованих на політичне врегулювання конфлікту,
ОБСЄ
залишається
єдиною
міждержавною
організацією
з
загальним членством, яка включає Україну, Росію та всі країни - учасниці
женевського, нормандського та берлінського переговорних форматів. Саме
тому на неї покладаються сподівання у врегулюванні українсько-російського
конфлікту та кризи в східних регіонах України попри обмежений характер
мандата спостережної місії, що діє нині.
Заключення та висновок.
Можна дійти висновку, що зважаючи на
обставини Україна може використовувати насамперед вже узгоджені
інструменти, як наприклад: Спільний центр ОБСЕ, Україна та РФ з контролю та
координації питань, пов’язаних із режимом припинення вогню, переговори та
домовленості з роз’єднання позицій сторін та забезпечення відведення важкої
артилерії [5]. В інших аспектах, пов’язаних з урегулюванням конфлікту, роль
міжнародних організацій може бути вагомою, однак, їхня позиція не здатна
істотно вплинути на мирне остаточне розв’язання конфлікту на Сході України.
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Аннотация. В работе рассматривается актуальность разработки сухих
строительных смесей для устройства тело-звукоизоляционных слоев полов гражданских
зданий. Сухие смеси разрабатывались на основании портландцемента и минеральных
добавок, а также отходов производства таких, как зола-унос теплоэлектростанций,
отходы обработки и дробления известняковых пород. Разработка составов облегченных, но
прочных сухих строительных смесей, стал возможен при использовании механическиактивированных минеральных наполнителей разного гранулометрического состава в
комплексе
с
пенообразователями
и
поверхностно-активными
веществами,
редиспергируемыми полимерными порошками, эфирами целлюлозы, пластификаторами,
полимерной фиброй. Получаемые растворные смеси имеют подвижность 8-16 см, а
растворы – пористую структуру с равномерно распределенными сферическими закрытыми
порами и пониженную среднюю плотность в границах 770-1200 кг/м3 при прочности на
сжатие 7,0-14 МПа. Это понижает вес бетонного междуэтажного перекрытия, улучшает
звуко- и теплопроницаемость помещений, позволяет укладывать конструкцию слоя по
технологии наливного пола, а технология использования готовых смесей на строительной
площадке совместно с производством сухих смесей из местного сырья и отходов
производства имеет экономический эффект.
Ключевые слова: сухие строительные смеси, цемент, тепло-звукоизоляция, полы,
гражданские здания, свойства строительных смесей и растворов, пористая структура,
легкий раствор, добавка.

Вступление.
Сухие строительные смеси (ССС) широко используются современным
потребителем для различных видов работ. Возможность варьировать составы и
получать заданные свойства смесей, а также упрощенная технология
выполнения работ на строительной площадке делают ССС экономически и
технологически привлекательнее обычных растворов. Незаменимы стали сухие
смеси со специальными свойствами, например, тепло- и гидроизоляционные,
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клеевые составы и т.п.
Высокие требования к экологичности, ресурсосбережению, срокам и
качеству выполнения работ при возведении гражданских зданий сегодня
дополнены требованиям теплового и звукового комфорта. Неотъемлемой и
важной частью проектирования и возведения любого гражданского здания
является правильная конструкция полов первых этажей, междуэтажных
перекрытий и перекрытий чердачных этажей. Кроме больших тепловых потерь,
неправильно подобранные материалы для устройства элементов полов
утяжеляют конструкцию и прекрасно передают воздушные шумы и вибрации,
нарушая микроклимат помещения. При этом растут также траты тепловой
энергии на отопление здания. Потому актуальным вопросом является
разработка эффективных строительных растворов для устройства элементов
полов именно из сухих строительных смесей.
Основной текст.
Целью работы была разработка составов цементных сухих строительных
смесей с минеральными добавками и отходами производства с улучшенными
тепло-звукоизоляционными характеристиками. Вопрос решался следующими
путями [1-6]:
1) оптимизацией составов минеральных смесей с учетом экономии цемента
и дорогих полимерных добавок;
2) введением в ССС на минеральной основе поверхностно-активных
веществ и пенообразователей;
3) подбором гранулометрического состава минеральных наполнителей и
заполнителей, их механической активацией;
4) определения зависимости свойств смеси от соотношения связующего
(цемента) к минеральному заполнителю;
5) регулировкой свойств с помощью органических добавок и полимерной
фибры
6) отработкой технологии приготовления смеси на строительной
площадке.
В ходе теоретических и практических исследований было установлено
эффективности использования отходов дробления и обработки карбонатных
пород (известняков местных месторождений) в качестве основного заполнителя
и наполнителя сухих смесей пористой структуры [1-3], особенно при введении
золы-унос на стадии механической активации данного заполнителя и
дальнейшего смешивания с цементом. Результатом является получение ССС со
свойствами, приведенными в табл. 1, при затратах цементного вяжущего от
25% до 55% от массы сухих компонентов (в зависимости от степени
поризации). Данные результаты объясняются некой остаточной химической и
электрической активностью составляющих минеральной смеси [7] и при их
дополнительной активации (простейший метод – механическое воздействие на
частицы заполнителя) можно получить прирост прочности пористых ССС.
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Свойства разработанных составов пористых ССС

Таблица 1

Средняя
Прочность
Коэффициент
Подвижность
плотность на сжатие в
В/Т
растворной
теплопроводности, λ,
раствора, возрасте 28
смеси, см
ВТ/(м×°С)
кг/м3
дней, МПа
Разработанные составы пористых ССС
До 0,14 мм
0,367
770
6,93
0,289
16,1
0,14-0,315 мм
0,260
988
13,74
0,402
8,7
0,315-0,63 мм
0,263
813
7,57
0,312
8,8
0,63-1,25 мм
0,276
900
8,05
0,356
12,3
1,25-2,5 мм
0,316
830
12,91
0,320
14,8
0,315-0,63 мм
0,325
1180
14,85
0,467
10,4
Известные на рынке составы ССС на перлитовом заполнителе (для сравнения)
До 1,2 мм
0,33
350
0,45
0,09
8
До 1,2 мм
0,45
800
1,8
0,132
8
Авторская разработка

Гранулометрия
основного
заполнителя, мм

Данные составы по прочности и подвижности подходят для использования
их при устройстве конструкций полов и перекрытый гражданский зданий
(кроме стяжек). Регулировка вооудерживающей способности, усадки,
трещиностойкости осуществлялась дополнительным введением в минеральную
сместь полимерных добавок, широко применяемых для ССС, и легкой
полимерной фибры, которая не разрушает сферические равномерные поры в
структуре затвердевшего раствора и не утяжеляет его, а также отработкой
технологии приготовления смеси [4, 6].
Важнейшим показателем для пенобетонных и пористых легких смесей есть
закрытая пористость, поскольку, благодаря закрытым порам и осуществляется
тепло- и звукоизоляция материала [7, 8]. Количество закрытых пор в
разработанных ССС (свойства см. табл. 2) составляет от 54% до 64%.
Свойства разработанных составов пористых ССС
Гранулометрия Затраты
Закрытая
Пористость,
основного
цемента,
пористость,
П, %
заполнителя, мм
%
ПЗ, %
До 0,14 мм
25-35
0,14-0,315 мм
35-55
0,315-0,63 мм
35-45
0,63-1,25 мм
35-50
1,25-2,5 мм
25-55
Авторская разработка

57,27
57,83
54,34
59,05
60,30

36,55
33,67
29,54
34,85
35,40

Коэффициент
размягчения, kр
0,835
0,830
0,884
0,860
0,900

Таблица 2
Прочность на
сжатие в
возрасте 28
дней, МПа
6,09
10,28
6,74
7,41
11,77

Введение золы-унос в смеси с тонкодисперсными наполнителями с
размерами частиц меньше 0,14 мм и до 0,63 мм позволяет повысить закрытую
пористость до 8% и прочность на сжатие на 17%, а в смесях с присутствием
добавок глин зола-унос позволяет повысить прочность в 2-2,6 раз.
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Поскольку закрытопористая равномерная структура полученных смесей
позволяет использовать их, как барьер для проникновения и распространения
звуковых волн и колебаний, а так же их постепенному затуханию [7, 8], в
лабораторных условиях была проведена проверка плитных обазцов ССС
различной толщины и плотности на воздейстивия шумов и вибрации [5].
Результаты лабораторных исследований приведены в табл. 3 и на рис. 1.
Таблица 3
Результаты испытаний растворов, полученных из облегченных составов
ССС на акустические воздействия
Уровни звука и
Уровни звукового давления в ∂Б в
октавных полосах со
эквивалентные
Показатели
среднегеометрическими частотами, Гц
уровни звука в
∂Б (А)
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
3
ρm=1150 кг/м 16 16 17 14 13 12
10
6
4
15

Звукоизолирующая
3
способность
ρm=980 кг/м
препятствия из СБС
3
ρm=860 кг/м
Звукоизолирующая способность
препятствия из пенопласта (для
сравнения)
Звукоизолирующая способность
стяжки из теплоизоляционного
раствора Тепловер <ρm=450 кг/м3
(для сравнения)
Нормированные допустимые
уровни звукового давления и
эквивалентные уровни звука (СН
3223-85)

24 25 25 24 24

23

21

16

12

24

36 36 37 34 34

33

32

25

18

35

12

12

12

26

29

14

8

10

8

11

14-18

86 71 61 54 49

45

16

42

40

38

50

Авторская разработка

Рис. 1. Зависимость звукоизолирующей способности ССС средней
плотности

Авторская разработка
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Таким образом, из рис. 1 видно, что звукоизоляционная способность
разработанных ССС повышается с понижением их плотности и повышением
пористости. Если сравнивать с показателями для плит из пенопласта (часто
используемый материал для устройства теплозвукоизоляционного слоя
чердачных перекрытий), то разработанные ССС эффективнее во всех
диапазонах низко- и среднечастотных шумов (шум соседей, труб в стенах, шум
дороги и т.п.) до 2000-4000 Гц.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены свойства цементных сухих строительных смесей на
цементной основе с использованием активных минеральных наполнителей,
добавок поризаторов, минеральных и полимерных стабилизаторов пористой
структуры.
Были получены результаты лабораторных испытаний на акустические
воздействия, средняя плотность и прочность данных смесей в возрасте 28 дней,
рассчитан коэффициент теплопроводности, показатель водостойкости (kр),
пористость общая и закрытая.
Результатом работы есть получение цементных сухих строительных
смесей с улучшенными тепло-звукоизоляционными свойствами в сравнении с
обычными растворами для устройства элементов полов гражданских зданий.
Применение обосновано высокой прочностью в сравнении с известными на
рынке ССС на пористых заполнителях, и лучшим соротивлением звуковым
воздействиям в сравнение с этими же ССС и легкими полимерными
материалами, например, пенопластом, которые используются в конструкциях
полов и перекрытий для звукоизоляции.
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Abstract. The paper discusses the relevance of the development of dry building mixtures for
the device body-sound insulation layers of the floors of civilian buildings. Dry mixes were
developed on the basis of Portland cement and mineral additives, as well as waste products such as
fly ash from thermal power plants, waste processing and crushing of limestone rocks. The
development of lightweight, but durable dry building mixes was made possible with the use of
mechanically activated mineral fillers of different particle size in combination with blowing agents
and surfactants, redispersible polymer powders, cellulose ethers, plasticizers, polymeric fiber. The
resulting mortar mixes have a mobility of 8-16 cm, and the solutions have a porous structure with
uniformly distributed spherical closed pores and a lower average density within 770-1200 kg/m3
with a compressive strength of 7.0-14 MPa. This reduces the weight of the concrete interfloor
overlap, improves the sound and heat permeability of the premises, allows laying the layer
structure according to the self-leveling floor technology, and the technology of using ready-made
mixtures on the construction site together with the production of dry mixes from local raw materials
and waste products has an economic effect.
Key words: dry construction mixtures, cement, heat and sound insulation, floors, civil
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INTENSIFICATION OF BIOSYNTHESIS OF ANTITUMOR DRUG BASED
ON ENDOPHYTIC FUNGI

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ БІОСИНТЕЗУ ПРОТИПУХЛИННОГО ПРЕПАРАТУ НА
ОСНОВІ ЕНДОФІТНИХ ГРИБІВ
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Анотація. Розглянуто декілька видів ендофітних грибів (Cladosporium cladosporioides
MD2, Phoma betae, Ascochyta medicaginicola (Phoma medicaginis)) та визначено найбільш
активного продуцента, який на дешевшому поживному середовищі накопичує більшу
кількість пактітакселу (таксолу) – протикракового біологічно активного компоненту, який
проявляє ефект при лікуванні різних видів раку, включаючи рефрактерний рак яєчників,
метастатичний рак молочної залози та рак легень.
Ключові слова: таксол, паклітаксел, продуцент, синтез, ендофітні гриби Ascochyta
medicaginicola (Phoma medicaginis)

Вступ.
Рак є основною причиною смерті у всьому світі, з кожним роком зростає
кількість випадків захворювання. Підвищений рівень смертності вимагає
глобальної потреби для вивчення нових джерел протиракових препаратів.
Останні досягнення у лікуванні раку включають відкриття та розвиток нових і
покращених хіміотерапевтичних засобів, отриманих з природних або
синтетичних джерел [1].
Багато доступних протипухлинних препаратів демонструють токсичність
для проліферації нормальних клітин, мають несприятливі ефекти і менш
ефективні проти декількох видів раку, що викликає потребу в біологічно
активних сполуках з натуральних природних джерел [2].
З останніх досліджень вчені зрозуміти, що рослини можуть бути
резервуарами для нескінченного числа мікроорганізмів, які зазвичай називають
ендофітами [3]. Ендофітичні гриби або ендофіти широко існують всередині
здорових тканин живих рослин і є важливими компонентами рослинних
мікроекосистем. Це різноманітні групи мікроорганізмів, які можуть
розвиватися безсимптомно в різних здорових тканинах живих рослин
включаючи стебла, листя та/або коріння. Біологічно активні сполуки, вироблені
ендофітними грибами є дуже важливими для збільшення пристосованості як
власне ендофітних грибків, так і їх рослин-хазяїв, таких як стійкість до
біотичних та абіотичних стресів. Крім того, ці сполуки можуть індукувати
синтез безлічі відомих та нових біологічно активних вторинних метаболітів, які
можуть експлуатуватися та застосовуватися людьми, як важливі лікувальні
ресурси [4].
Деякі ендофітні гриби можуть виробляти різні рослинні гормони для
підвищення росту рослини-хазяїна [4]. Також вони виробляють різні біологічно
ISSN 2410-6615

53

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

активні сполуки, такі як алкалоїди, дітерпени, флавоноїди та ізофлавоноїди.
Ендофітні гриби можуть сприяти накопиченню вторинних метаболітів (у тому
числі важливих лікарських компонентів або лікарських засобів), які спочатку
виробляються рослинами. Ці метаболіти можуть бути отримані як з рослинамихазяїна та/або ендофітного гриба [5].
Вторинні метаболіти, виділені з ендофітів, демонстрували широкий спектр
фармакологічних властивостей, включаючи протиракову, противірусну,
антибактеріальну та протигрибкову активності [6].
Лікарські рослинні речовини з найвищою якістю та найкращими
терапевтичними ефектами до певної хвороби, мають особливі відносини з
ендофітними грибами. Особливі види ендофітних грибків лікарських рослин
можуть бути пов'язані з виробництвом специфічних біологічно активних
сполук, необхідних людині. Наприклад, лікарська рослина Huperzia serrata,
виявлена в тропічній місцевості, може виробляти сполуки гіперзину-А,
продукція якого стимулюється ендофітними грибами Acremonium sp. і Shiraia
sp. [7]. Ось чому в традиційній китайській медицині лікарі вважають за краще
використовувати певні лікарські рослини з певних географічних місць або
середовищ існування, де можна очікувати наявність різних видів конкретних
хімічних сполук. Важливо, що застосування цільових ендофітних грибків може
сприяти проростанню насіння багатьох видів рослин-хазяїв. Такі особливості
можуть значно збільшити можливості для проростання того насіння, яке не
може прорости в нормальних умовах. Наприклад, насіння рідкісних і
зникаючих видів лікарських рослин, таких як Dendrobium nobile і D. chrizantum
в сімействі орхідей, потребує надзвичайно специфічних умов для проростання.
Однак при застосуванні ендофітних грибів роду Mycena для культивування цих
лікарських рослин, їх насінини можуть успішно проростати, за звичайних/будь
яких умов [8]. Це особливо корисно для рідкісних і зникаючих лікарських
рослин, які використовуються в програмах селекції, де проростання насіння має
вирішальне значення.
Результати різних досліджень чітко вказують на те, що ендофітні гриби
здатні сприяти накопиченню вторинних метаболітів рослиною-хазієм, що
впливає на кількість та якість лікарського засобу отриманого з цієї рослини.
Деякі ендофітні гриби можуть виробляти різноманітні класи фітохімічних
вторинних метаболітів спочатку з рослин, включаючи такі відомі сполуки, як
паклітаксел (також відомий як таксол) [9], подофілотоксин [10],
деоксиподофілотоксин [11], камптотецин та структурні аналоги [12], гіперицин,
емодін і азадирахтин [13]. Інші ендофітні гриби можуть сприяти утворенню та
накопиченню вторинних метаболітів, які виробляються тільки рослинамихазяями. Наприклад, Coetotrichum gloesporioides може стимулювати
виробництво артемізиніну у волосяних кореневих культурах Artemisia annua.
Обговорення та пропозиції.
Один з препаратів – паклітаксел (таксол) вже давно використовується в
якості потужного протиракового агента. Природний протипухлинний агент
таксол, спочатку виділений. з тикових дерев (Taxus spp), застосовувався для
лікування різних видів раку, включаючи рефрактерний рак яєчників,
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метастатичний рак молочної залози та рак легень.
Це дитерпеноїдний псевдоалкалоїд. Хімічна формула C47H51NO14, що
відповідає молекулярній масі 853,9 г/моль. Таксол – це білий або майже білий
кристалічний порошок. Має надзвичайно високу ліпофільність, нерозчинній у
воді, плавиться при температурі 216 – 217°С [9].
Паклітаксел являє собою кілька протипухлинних агентів (таксанів) і має
унікальний ефект дії. Він є антимікротрубочковим агентом, який сприяє
збиранню мікротрубочок з димерів тубуліну і стабілізує мікротрубочки,
запобігаючи деполімеризації. Ця стабільність призводить до гальмування
нормальної динамічної реорганізації мережі мікротрубочок (білкові
внутрішньоклітинні структури, що входять до складу цитоскелету), що є
необхідним для життєво важливих міжфазних та мітотичних клітинних
функцій. Крім того, паклітаксел індукує аномальні масиви або "пучки"
мікротрубочок впродовж клітинного циклу. Ця незвичайна стійкість
мікротрубочок перешкоджає збиранню мітотичного шпинделя, сегментації
хромосом, що призводить до мітотичного арешту і, зрештою, загибелі клітин
(рис. 1) [14].

Рис. 1. Механізм дії Паклітакселу
Через низький вміст таксолу в тикових деревах, постійно проводяться
інтенсивні дослідження для більш ефективного виробництва таксолу. Що
призвело до відкриття вченими грибів Taxomyces andreanae, які вперше
показали, що вони виробляють таксол (синтезують 0,024 – 0,05 мкг/л за 21
добу) в 1993 році. Тоді ж багато видів ендофітних грибів були визнані як
таксольні акумулятори.
На сьогоднішній день відома дуже велика кількість ендофітних грибів
продуцентів, що здатні синтезувати паклітаксел (таксол) у значно більших
кількостях. Тому, спочатку, важливо підібрати найбільш активний продуцент,
який на дешевому поживному середовищі за мінімальний час культивування
насинтезує більшу кількість препарату, а відповідно, і збільшиться прибуток
від виробництва фармацевтичної субстанції.
На першому етапі вибирають різні продуценти та порівнюють за
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показниками виходу цільового продукту, часом культивування та складом
поживного середовища. Узагальнюючу характеристику технологічних
особливостей одержання продукту з використанням найперспективніших
мікроорганізмів наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Синтез протипухлинного засобу на основі різних видів ендофітних грибів
Біологічний агент

Cladosporium
cladosporioides MD2

Рослина
хазяїн

Поживне середовище

Taxus media

Phoma betae

Ginkgo
biloba
Taxus
wallichiana
var. mairei

Ascochyta
medicaginicola
(Phoma medicaginis)

PDB (картоплянодекстрозований
бульйон)

Тривалість
культивування,
дні

Вихід
таксолу
(мкг/л)

Літерат
ура

10

800

15

7

795

16

7

1215

17

M1D
PDB (картоплянодекстрозований
бульйон)

Авторська розробка

Проаналізувавши таблицю, можна зробити висновок, що кожен із
представлених продуцентів таксолу у процесі біосинтезу має свої особливості
та у кінцевому результаті продуценти синтезують різну кількість продукту.
Найвищий показник синтезу таксолу – 1215 мкг/л досягається при
культивуванні Ascochyta medicaginicola (Phoma medicaginis). Найнижча
кількість синтезу спостерігається у Phoma betae – 795 мкг/л.
Проте така порівняльна характеристика технологічного процесу є
недостатньою і на наступному етапі порівняння потрібно врахувати вартість
поживних середовищ, що використовують дані мікроорганізми (табл. 2).
Таблиця 2
Вартість компонентів поживного середовища для культивування
Біологічний агент/
поживне середовище

Склад поживного
середовища, г/л

Картопляні лушпайки 200
Декстроза 20

Cladosporium
cladosporioides MD2
Середовище: PDB
Phoma betae
Середовище: M1D

Бакто Триптон 1
Бакто-Пептон 0,8
Глюкоза 0,1
Фруктоза 0,1
Сахароза 1
Сорбітол 7,5

500
26
40
35
194

Фенол червоний 6 мг

700
0,0042
5
Вартість 1 л середовища – 3,6 грн.
0
0
1

Ascochyta
medicaginicola
Середовище: PDB

Картопляні лушпайки 200
Декстроза 20

0,4
0,0026
0,004
0,035
1,455

4
4
4
4
4

45
0,9
2
Вартість 1 л середовища – 0,9 грн.

Авторская разработка
ISSN 2410-6615

Джерело
Ціна компонента
Вартість
поживного
компонента інформації
середовища,
(грн) на 1 л
грн/кг
середовища
0
0
1
45
0,9
2
Вартість 1 л середовища – 0,9 грн.
1 723
1,723
3
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Примітка: * – Ціни наведено станом на вересень 2018 р. 1. Домовленість на
правах переробки відходів, 2. https://bigl.ua, 3. https://labsklad.com.ua, 4.
https://flagma.ua, 5. https://prom.ua.
Дані, наведено у таблиці 2, свідчать, що середовище для культивування
Ascochyta medicaginicola та Cladosporium cladosporioides MD2 є найдешевшим,
найбільшою є вартість середовища для культивування Phoma betae.
Для остаточного вибору найефективнішого біологічного агента потрібно
розрахувати умовну вартість одиниці цільового продукту – таксолу (табл. 3).

Біологічний
агент

Умовна вартість 1 г цільового продукту

Таблиця 3

Вартість 1 л
середовища,
грн

Вихід
таксолу
(мкг/л)

Умовна вартість
одиниці таксолу,
грн/мкг

Тривалість
культивування,
діб

Кількість
продукту,
одержана за
год, мкг/год

Cladosporium
cladosporioides
MD2

0,9

800

0,001125 (1125 грн/г)

10

80

Phoma betae

3,6

795

0,004528 (4528 грн/г)

7

114

Ascochyta
medicaginicola

0,9

1215

0,000741 (741 грн/г)

7

173,6

Авторська розробка

Маючи усі розрахунки, можна зробити загальний висновок, що
використання в якості продуцента таксолу Ascochyta medicaginicola (Phoma
medicaginis) лишається поза конкуренцією, через найнижчу вартість одиниці
продукту та кількість одиниці продукту отриманого за годину. Використання
продуцента Cladosporium cladosporioides MD2 буде більш дороговартісним та
дасть меншу активність культивування. Не зважаючи на досить перспективний
вихід отриманого продукту за годину при культивуванні Phoma betae, загальна
ціна одиниці продукту є найбільшою, що автоматично переносить даний
продуцент в аутсайдери.
Отже як продуцент таксолу, доцільно та найбільш вигідно
використовувати Ascochyta medicaginicola, так як вартість одиниці таксолу буде
найнижчою 0,000741 грн/мкг (741 грн/г), а кількість утвореного продукту за
годину буде найвищою 173,6 мкг/год.
Висновки.
Виробництво вітчизняних лікарських протиракових засобів належить до
найбільш пріоритетних і соціально-значущих напрямків розвитку та
перебудови економіки України, оскільки онкологічні захворювання займають
лідируючі позиції серед всіх захворювань. В Україні не виробляють власних
протиракових препаратів. Основна кількість це імпортні препарати, що
поступають на вітчизняний ринок, невелика кількість – це та ж імпортна
продукція у вигляді субстанції, яка розфасовується та запаковується на
території України.
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Така ситуацію з ринком протипухлинних препаратів є досить плачевною.
Тому важливо запровадження та розвиток виробництв по виготовленню
протипухлинних препаратів на території України. Власне виробництво значно
знизить кінцеву вартість препаратів так як зникнуть глобальні виплати за
розмитнення, дистрибуцію та різноманітні податкові стягнення. Ціна на
онкопрепарати значно знизиться, надаючи населенню можливість придбати
вітчизняні препарати за нижчими цінами. А використання ендофітних грибів
Ascochyta medicaginicola (Phoma medicaginis), які порівняно з традиційними
штамами продуцентів, синтезують значно більшу кількість паклітакселу (1215
мкг) та на дешевшому поживному середовищі [17], зроблять впровадження
синтезу максимально рентабельним та економічно вигідним.
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Abstract. Endophytic fungi or endophytes are widely present throughout the world in healthy
plant tissues. The main features of dicotyledonous fungi and their influence on plants are
characterized in this work. Possible biologically active substances that can be obtained from these
fungi. Several types of endophytic fungi (Cladosporium cladosporioides MD2, Phoma betae,
Ascochyta medicaginicola (Phoma medicaginis)) have been considered and are considered to be
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assistance of the study of this topic for Ukraine.
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Анотація. Дана робота присвячена стандартизації рослинної сировини Inula
britannica L. та Inula helenium L. з використанням мікроскопічного аналізу. Встановлені
спільні та відмінні морфолого – анатомічні діагностичні ознаки будови рослинної сировини
досліджуваних видів роду Inula L.
Ключові слова: оман британський, оман високий,мікроскопічний аналіз, трава.

Вступ.
Рід оман (Inula L.) родини айстрових (Asteraceae) налічує понад 200 видів,
з яких у флорі України проростає більш 30. В офіційній медицині України з 30
видів роду Inula L., що зростає на її території, застосовується лише оман
високий (Inula helenium L.). Але при заготівлі постійно зустрічаються
філогенетично близькі до нього види: I. britannica L., I. oculus – Christi L., I.
germanica L., I. salicina L., I. aspera Poir., I. sabuletorum Czern. ex Lavr., I. vulgaris
Lam., I. thapsoides Bieb. еx Willd. Spreng., I. ensifolia L., I. macrophylla Kar. et Kir.
Рослини найчастіше зустрічаються та відтворюють зарості в Запорізькій,
Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській,
Тернопільській та Чернівецькій областях.
Перспективними об’єктами для фітотерапії є представники роду Inula L.,
які традиційно використовують у науковій та народній медицині багатьох країн
як відхаркувальний засіб при хворобах дихальних шляхів, як сечо-, жовчо-,
глистогінний і жовчотворний засоби. У зв’язку з цим, особливий інтерес
представляють види, склад яких відрізняється високим вмістом біологічно
активних сполук, що обумовлюють протизапальну, гастропротекторну,
антиоксидантну дії: Inula helenium L., Inula britannica L. [1, 2, 3, 4, 5].
Метою даної роботи є стандартизація рослинної сировини Inula britannica
L. та Inula helenium L. з використанням мікроскопічного аналізу.
Експериментальна частина та методи дослідження. Результати.
Для дослідження відмінних морфолого–анатомічних діагностичних ознак
будови рослинної сировини досліджуваних видів роду Inula L. використовували
свіжозібрані зразки, які були зафіксовані у суміші етанол 96 % – гліцерин –
вода дистильована очищена (1 : 1 : 1). Для фіксування результатів досліджень
використовували мікроскопи «Біолам» із фотонасадкою ФН-6 для роботи у
прямому й відбитому світлі та Micromed XS-3320 (окуляри х10, х16, об’єктиви
х10, х40) із цифровою камерою 5 mpix. Статистичну обробку морфометричних
показників проводили з використанням методів варіаційної статистики.
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Морфологічні та мікроскопічні анатомічні дослідження проводили у
статистично достовірних кількостях (не менш десяти для кожного зразку
рослинної сировини).
Для ідентифікації рослинної сировини I. britannica L., Inula helenium L. та
відділення її від можливих домішок були встановлені відмінні морфолого–
анатомічні та мікроскопічні діагностичні ознаки.
Насамперед звертали увагу на характер, розміщення, будову листових
пластинок, їх колір та опушення, форму, розмір, забарвлення квіток. Для
мікроскопічного дослідження використовували верхівки квітконосних пагонів
довжиною до 15 см, зібрані в період цвітіння на території України.
Inula helenium L. має дорзовентральну, амфістоматичну будову листкової
пластинки. Стовпчастий мезофіл складається зазвичай із 2 - 3 шарів
видовжених клітин. Губчастий мезофіл 4 – 5 - шаровий, з розвинутою системою
міжклітинників та порожнин. Головна жилка товста, міцна, виступає
клиноподібне на нижній стороні пластинки. Система провідних пучків головної
жилки має підковоподібне розташування з 11 - 17 колатеральних пучків, які
різні за розміром, розташовані відокремлено один від одного, або скупчено чи
злито. Субепідермальна кутова коленхіма виступів жилки сягає 20 шарів, а
бічних сторін – біля 10. У складі пучків чітко відрізняються: промениста
ксилема, розвинена багатошарова дрібноклітинна провідна флоема, тяж
склеренхіми та 1 – 2 - рядна механічна обкладка. Верхня епідерма листкової
пластинки з тонким шаром кутикули, невеликою кількістю шорстких трихом та
овально-округлих продихів аномоцитного типу. Оболонки епідермальних
клітин листкової пластинки, що між жилок, звивисто-хвилясті тією чи іншою
мірою.
Епідермальні трихоми прості та залозисті (рис. 1). Прості волоски
домінують й надають зовнішній поверхні листя повстистості. Вони довгі,
загострені, 4 – 10 – клітинні. Верхівкові 2 – 3 клітини зчленовані
суглобоподібно, вузькі, тонкостінні, найчастіше заповнені повітрям.

Рис. 1 Прості та залозисті трихоми епідерми листя Inula helenium L.
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Секретуючі залозки розміщені рясніше у нижній епідермі. За будовою
вони типові для представників айстрових. Стебло за формою поперечного
січення округле. Епідерма з кутикулою, нечастими продихами й частими
трихомами, які за будовою аналогічні трихомам листя. Базисні покривні
клітини дещо видовжені, з прямими пористими, кутинізованими оболонками.
Стебла у верхівковій зоні мають пучкову будову, а у середній та нижній
набувають перехідної та непучкової. Найбільшу площу у молодих, не товстих
стеблах займає серцевина. У стовщеній нижній та серединній зонах
збільшується кількість шарів коленхіми та здерев’янілих волокон, руйнується
серцевина.
Квіткові обгортки опушені простими багатоклітинними, сосочко
подібними волосками та щільно розміщеними залозками. Клітини епідерми
велике просвітні, вкриті товстим шаром кутикули (рис. 2).

Рис. 2 Листкові обгорточки квіток Inula helenium L.
На поверхневих препаратах язичкового відгину віночків добре помітні
поздовжні ділянки вузьких видовжених клітин з жовтуватими краплинами олії.
Епідерма великоклітинна, з товстим шаром кутикули, на зубцях віночка –
сосочкоподібна. Верхня епідерма відгину без трихом і продихів. На всій нижній
поверхні густо, більш чи менш рівномірно розподілені ефіроолійні залозки,
будова яких, у цілому, схожа з будовою залозок епідерми вегетативних органів.
Зрідка зустрічаються прості одноклітинні, вузькі, товстостінні волоски.
Редуковані до волосків чашолистки по краю колючкуваті. Трубчасті квітки,
(рис. 4) вкриті епідермою товстою кутикулою, містять великі ефіроолійні
залозки. Клітини епідерми зубців віночка сосочкоподібні, субепідермальна
паренхіма з краплинами жовтої ефірної олії. Пилок трипоровий, шипуватий.
Волосисту чашечку та чубок насінин складають видовжені, прямі, а інколи й
галузисті багаторядні утвори з гострими колючкоподібними виростами,
спрямованими вгору.
Листкова пластинка Inula britannica L. тонка, шкірясто-шорстка,
амфістоматична. Мезофіл слабо диференційований, але стовпчаста паренхіма
дорзального боку більш щільна й хлорофілоносна. Головна жилка виступає на
нижньому боці пластинки півсферою і має кілюватий виступ, укріплений
кутовою коленхімою. Провідна система головної жилки складається з одного
невеличкого центрального і двох-чотирьох ще менших бічних пучків. Бокові
жилки пластинки мало чисельні, укріплені надксилемною і надфлоемною
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Рис. 3 Фрагменти несправжньоязичкових квіток Inula helenium L.
1 – зубці відгину віночка, 2 – язичок відгину, 3 – волоски чашечки.

Рис. 4 Фрагменти трубчастих квіток Inula helenium L.
склеренхімними балками, що розміщені впритул до нижньої і верхньої епідерм.
Складовими колатеральних пучків жилок є промениста ксилема, добре
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розвинена багатошарова дрібноклітинна провідна флоема та міцні тяжі
товстостінної здерев’янілої склеренхіми. Усі пучки оточені крупноклітинною,
виразною ендодермою. По краю листкової пластинки епідерма з
великопросвітними клітинами, вкритими товстим шаром кутину, та рівномірно
розміщеними грубими емергенцами з темним вмістом. Ці вирости одно - або
багатоклітинні, за формою горбкувато - гачкуваті чи хоботоподібні (рис. 5).

Рис. 5 Вирости епідерми по краю листкової пластинки Inula britannica
L.
Верхня епідерма листкової пластинки з тонким шаром кутикули, яка
місцями, особливо над жилками, утворює поздовжні складки. Базисні клітини
епідерми з тонкими, помірно хвилясто-звивистими, боковими оболонками.
Досить часто зустрічаються овально - округлі продихи аномоцитного або
анізоцитного типів та їх меристемоїди. У субепідермальних клітинах мезофілу
накопичуються ефірні олії та пігментовані речовини. Епідерма нижнього боку
(рис. 6) дещо відрізняється від епідерми верхньої: клітини більш
звивистостінні, щільність продихів вища. Над жилками епідермальні клітини з
прямими, трохи потовщеними оболонками та поздовжніми складочками
кутикули.

Рис. 6 Епідерма нижнього боку пластинки між жилок і над жилкою
Inula britannica L.
Листочки обгортки кошика за будовою подібні стебловим листкам. В
епідермі, що по краю пластинки, так само утворюються характерні емергенці
(рис. 7). Нижня епідерма відрізняється від верхньої наявністю залозистих
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трихом з темним вмістом. У клітинах мезофілу розпізнаються краплі ефірної
олії. Епідерма із сосочкоподібними виростами. Серединні лійковидно трубчасті квітки кошика із однорядним чубком, який складають довгі зазубрені
волоски [6].

Рис. 7. Епідерма листочків обгортки суцвіття Inula britannica L.
Висновки.
Проведене морфолого-анатомічне та мікроскопічне дослідження лікарської
рослинної сировини видів роду Inula L. дозволяє ідентифікувати спільні та
відмінні діагностичні ознаки трави Inula helenium L. та Inula britannica L. До
відмінних мікроскопічних ознак відноситься: великопросвітні клітини, вкриті
товстим шаром кутину, та рівномірно розміщеними грубими емергенцами з
темним вмістом. Серединні лійковидно-трубчасті квітки кошика із однорядним
чубком, який складають довгі зазубрені волоски. Стандартизація лікарської
рослинної сировини за мікроскопією досліджуваних видів дозволяє
використовувати отримані дані в розробці тимчасової фармакопейної статті
«Трава оману британського «Herba Inula britannica L.» та «Трава оману
високого «Herba Inula helenium L.».
Література:
1. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) / А. Г.
Сербин, Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. П. Гонтовая: Уч. Пос. для студ.
Высш. Уч. Заведений. – Х. : Колорит, 2006.- 86 с.
2. Митрофанова И. Ю. Анатомо–диагностическое исследование надземной
части девясила британского / И. Ю. Митрофанова, А. В. Яницкая, Д. М. Талалат
// В сб.: Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической
продукции. – Пятигорск. – 2012. – Вып. 67. – с. 88.
3. Самылина И. А. Фармакогнозия : атлас: учеб. пособие: в 2-х т. / И. А.
Самылина, О. Г. Аносова. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2007. – Т. 1. – 192 с.
4. Самылина И. А. Фармакогнозия : атлас: учеб. пособие: в 2-х т. / И. А.
Самылина, О. Г. Аносова. – М .: ГЭОТАР – Медиа, 2007. – Т. 2. – С. 81 – 86.
5. Sulborska A. Anatomy and ultrastructure of floral rectory of Inula helenium
L. (Asteraceae) / A. Sulborska, E. Weryszko – Chmielewska // Acta societatis
botanicorum Poloniae. – 2007. – Vol. 78, № 3. – P. 201 – 207.
6. Єренко О.К., Смойловська Г.П. Мікроскопічний аналіз рослинної
сировини inula britannica l. // Сборник научных трудов Sworld . - Одесса:
ISSN 2410-6615

65

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

Общество с ограниченной ответственностью" НАУЧНЫЙ МИР", 2014. - С. 7884. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/konfer37/215.pdf
References:
1. Atlas po anatomii rasteniy (rastitelnaya kletka, tkani, organyi) / A. G. Serbin, L. S.
Kartmazova, V. P. Rudenko, T. P. Gontovaya: Uch. Pos. dlya stud. Vyissh. Uch. Zavedeniy. – H. :
Kolorit, 2006.- 86 s.
2. Mitrofanova I. Yu. Anatomo–diagnosticheskoe issledovanie nadzemnoy chasti devyasila
britanskogo / I. Yu. Mitrofanova, A. V. Yanitskaya, D. M. Talalat // V sb.: Razrabotka, issledovanie
i marketing novoy farmatsevticheskoy produktsii. – Pyatigorsk. – 2012. – Vyip. 67. – s. 88.
3. Samyilina I. A. Farmakognoziya : atlas: ucheb. posobie: v 2-h t. / I. A. Samyilina, O. G.
Anosova. – M. : GEOTAR – Media, 2007. – T. 1. – 192 s.
4. Samyilina I. A. Farmakognoziya : atlas: ucheb. posobie: v 2-h t. / I. A. Samyilina, O. G.
Anosova. – M .: GEOTAR – Media, 2007. – T. 2. – S. 81 – 86.
5. Sulborska A. Anatomy and ultrastructure of floral rectory of Inula helenium L.
(Asteraceae) / A. Sulborska, E. Weryszko – Chmielewska // Acta societatis botanicorum Poloniae. –
2007. – Vol. 78, № 3. – P. 201 – 207.
6. Erenko O.K., Smoylovska G.P. MIkroskopIchniy analIz roslinnoYi sirovini inula
britannica l. // Sbornik nauchnyih trudov Sworld . - Odessa: Obschestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu" NAUChNYiY MIR", 2014. - S. 78-84. – Rezhim dostupu:
https://www.sworld.com.ua/konfer37/215.pd
Abstract. This work was attributed to the standardization and the microscopic analysis of
plant raw materials of the Inula britannica L. and Inula helenium L. The common and distinctive
morphological and anatomical diagnostic signs of the structure of plant material of the studied
species of the genus Inula L. are established.
The purpose of this work is the standardization of plant raw materials Inula britannica L. and
Inula helenium L. using microscopic analysis. Above all, they wriggled respect for the character,
localization, structure of the leaf plates, their collection and pubescence, shape, rose, and barter.
For the microscopic study, the tops of flowering shoots up to 15 cm long were used, they were
recorded in the period of the beginning of the day on the territory of Ukraine.
Key words: Inula britannica L., Inula helenium L., herb, microscopic analysis.
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Анотація. У роботі розглядається накопичення мінеральних речовин у ліофільному
екстракті з листя подорожнику середнього. Мінеральні речовини відіграють величезну
фізіологічну роль в організмі людини, тому дуже важливо визначення додаткових джерел
макро- та мікроелементів для нормального розвитку та функціонування організму.
Методом атомно-абсорбційної спектроскопії визначено якісний склад та кількісний вміст
макро- та мікроелементів у ліофільному екстракті з листя Plantago media L. Встановлено
наявність 19 макро- і мікроелементів, серед яких переважав вміст кальцію, кремнію, магнію
та калію. Великий вміст даних елементів у ліофільному екстракті свідчить про
можливість застосовуватися для профілактики порушень кальцієвого та калієвого обміну,
а також у складі комплексних фітопрепаратів, що застосовуються для регуляції
вуглеводного та жирового обміну речовин.
Ключові слова: Plantago media L., макро- та мікроелементи, ліофільний екстракт.

Вступ. У світовій фармацевтичній промисловості кожен третій препарат
виготовляється з лікарської рослинної сировини. На сьогоднішній день
використовується близько 600 видів рослинної сировини, більшість з яких є
цінними джерелами макро- та мікроелементів [1]. Однією із таких рослин є
подорожник середній (Plantago media L.), який має широкий спектр
фармакологічних ефектів обумовлений наявністю як біологічно активних
речовин, так і речовин первинного синтезу (макро- та мікроелементів).
Мінеральні речовини відіграють величезну фізіологічну роль в організмі
людини і тварин [2]. Вони беруть участь у формуванні тканин організму, в
процесах утворення тканинного білка, входять до складу клітин, сприяють
гармонійному функціонуванню ферментних систем, формують оптимальні
сольові склади і кислотно-лужну рівновагу рідин організму, включаючи плазму
крові, мають вплив на захисні реакції організму. Нормальна функція нервової,
серцево-судинної, травної та інших систем неможлива без присутності ряду
мінеральних речовин [3]. Дефіцит чи надлишок хімічних елементів впливає на
всі ланки харчових ланцюгів, призводить до зміни характеру декодування,
ослаблення або посилення синтезу біологічно активних речовин, що містять
мікроелементи, до перебудови процесів проміжного обміну речовин, т.п. [4].
ISSN 2410-6615

67

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

Тому визначення їх у рослинній сировині та фітопрепаратах має великий
науковий і практичний інтерес з огляду на їхню високу біологічну активність.
Метою нашої роботи стало вивчення вмісту мікро- та макроелементів у
ліофільному екстракті з листя Plantago media L.
Основна частина. Об’єктом дослідження обрано ліофільні екстракти з
листя подорожника середнього (Plantago media L.). Отримання ліофільних
екстрактів здійснювали в асептичних умовах за допомогою сублімаційного
сушіння спиртових витягів з рослинної сировини (1:5) Plantago media L.
враховуючи такі параметри екстрагування як ступінь подрібнення, властивості
екстрагента, час екстрагування, співвідношення між сировиною і розчинником,
кратність циклів. Отриманий ліофільний екстракт − пухка аморфна маса світлозеленого кольору, з характерним смаком і запахом.
Визначення якісного складу та кількісного вмісту макро- та
мікроелементів проводили на приладі ДСФ-8 методом атомно-абсорбційної
спектроскопії при випарюванні проб з кратерів електродів у розряді дуги
змінного струму силою 16 А, напругою 220 В та експозиції 60 с з
використанням атомізатора ІВС-28. Вимір інтенсивності ліній у спектрах проб
фіксували за допомогою мікрофотометра МФ-4. Підготовлену наважку проби
повітряно-сухої рослинної сировини вміщували до кварцового тиглю,
змочували розчином кислоти сірчаної, висушували в сушильній шафі за
температури 105°С. Тиглі поміщали до холодної муфельної печі. Температуру
печі доводили за годину до 500°С, охолоджували. Реагенти, що
використовували в приготуванні розчину випробовування, додавали до розчину
порівняння в тих же кількостях, що і у випробуваний. Випробуваний і кожен
розчин порівняння поміщали у прилад та реєстрували дані.
Для кількісного аналізу користувались штучно виготовленими
стандартними зразками, специфічними для виду речовин, призначеними для
визначення макро- та мікровключень у матеріалах рослинного походження
після їх озолення. Для виготовлення основи використовували такі сполуки:
SiО2, MgО, CaCО3, KH2PО4, K2SО4, KCl, Na2SО4. Для кожного з них за
результатами фотометрування будували калібрувальну криву залежності
середніх значень емісії розчинів порівняння від концентрації та визначали
кількість елементів у випробуваному розчині за побудованим калібрувальним
графіком. Отримані результати досліджень наведені в табл. 1.
Під час дослідження визначено 19 мінеральних елементів. У найбільших
концентраціях були присутні (в мг/г) макро- та мікроелементи: Ca
(11,11 ± 1,02); Si (9,00 ± 0,89); Mg (8,08 ± 0,77); K (6,66 ± 0,59). У мінімальних
концентраціях було встановлено присутність: Pb, Ni, Mo, Co, Cu, Cd, As, Hg.
Таким чином, встановлено, що ліофільні екстракти з листя подорожника
середнього (Plantago media L.) можуть застосовуватися для профілактики
порушень кальцієвого та калієвого обміну. Також ліофільні екстракти можуть
бути рекомендовані для регуляції вуглеводного та жирового обміну речовин.
Присутність Mn та Fe дозволяє передбачити позитивну дію ліофільного
екстракту на роботу серцево-судинної системи та обміну холестерину.
ISSN 2410-6615

68

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

Таблиця 1
Якісний склад та кількісний вміст макро- та мікроелементів у
ліофільних екстрактах з листя Plantago media L.
Хімічний елемент
Кількісний вміст, мг/г, (x ± Δx), n=6
ЛЕ з листя Plantago media L.
Fe
Si
P
Al
Mn
Mg
Pb
Ni
Mo
Ca
Cu
Zn
Na
K
Sr
Co
Cd
As
Hg

1,27 ± 0,12
9,00 ± 0,89
0,90 ± 0,08
0,66 ± 0,05
0,41 ± 0,03
8,08 ± 0,77
<0,001
<0,001
<0,001
11,11 ± 1,02
<0,001
0,01 ± 0,001
1,40± 0,13
6,66± 0,59
0,02 ± 0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Висновки. Методом атомно-абсорбційної спектроскопії визначено якісний
склад та кількісний вміст макро- та мікроелементів у ліофільному екстракті з
листя подорожника середнього (Plantago media L.). Встановлено наявність 19
макро- і мікроелементів, серед яких переважав вміст Ca (11,11 ± 1,02 мг/г), Si
(9,00 ± 0,89 мг/г), Mg (8,08 ± 0,77 мг/г), K (6,66 ± 0,59 мг/г). Визначення даних
елементів у ліофільному екстракті рослин має великий науковий і практичний
інтерес з огляду на їхню високу біологічну активність.
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Abstract. Plantago media L. has a wide range of pharmacological effects due to the presence
of biologically active substances and substances of primary synthesis (macro and microelements).
Mineral substances play a huge physiological role in the human body. They participate in the
formation of body tissues, in the processes of formation of tissue protein, are part of the cells,
support the harmonious functioning of enzyme systems, form optimal salt compositions and acidbase balance of the body's fluid, influence the protective reactions of the organism. Therefore, the
definition of macro- and microelements in plant raw materials and phytopreparations has a great
scientific and practical interest.
The aim of our work was to study the content of micro and macro elements in the lyophilic
extract from Plantago media L. leaves.
The object of the study was the lyophilic extracts of Plantago media L. Extraction of lyophilic
extracts was carried out under aseptic conditions by means of sublimation drying of alcoholic
extractors from plant material (1:5). The qualitative composition and quantitative content of macroand microelements were performed on the instrument DSF-8 by atomic absorption spectroscopy.
19 mineral elements were identified during the study. At the highest concentrations were present
(in mg / g) macro- and microelements: Ca (11,11 ± 1,02); Si (9.00 ± 0.89); Mg (8.08 ± 0.77); K
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(6.66 ± 0.59).
So it has been established that lyophilic extracts of Plantago medium L. leaves can be used to
prevent calcium and potassium metabolism disorders. Also lyophilic extracts are recommended for
the regulation of carbohydrate and fat metabolism.
Key words: Plantago media L., macro- and microelements, lyophilic extract.
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Анотація. У даній роботі викладені результати дослідження якісного складу та
кількісного вмісту фенольних сполук (гідроксикоричних кислот та флавоноїдів) у суцвіттях
чорнобривців розлогих низькорослої форми сорту «Голдкопфен» та чорнобривців
прямостоячих високорослої форми сорту «Гаваї». Методом ВЕРХ у досліджуваній
рослинній сировині встановлений якісний склад та кількісний вміст різних класів фенольних
сполук: гідроксикоричних кислот (кавова, хлорогенова) та флавоноїдів (патулетин,
патулетрин, кверцетин, рутин, апігенін), визначені характерні особливості для кожного
сорту, що вивчалися. Отримані результати дозволяють вважати суцвіття досліджуваних
сортів перспективними для отримання нових фітопрепаратів.
Ключові слова: Tagetes L., фенольні сполуки, флавоноїди, гідроксикоричні кислоти

Вступ
До класу фенольних сполук відносять вторинні метаболіти рослинного
походження, що представлені низько- або високомолекулярними речовинами,
молекули яких містять гідроксильні групи, безпосередньо сполучені з атомами
вуглецю бензойного ядра. Найважливішими з них є флавоноїди та
гідроксикоричні кислоти, які розповсюджені у природі та мають широкий
спектр біологічної активності. Флавоноїди беруть участь в окисно-відновних
процесах, виявляють Р-вітамінну, жовчогінну, спазмолітичну, діуретичну,
гіпоглікемічну активність та мають значний гепатопротекторний ефект. Для
гідроксикоричних кислот характерним є антиоксидантна, імунотропна,
жовчогінна та антимікробна активність. Підтверджена роль гідроксикоричних
кислот у профілактиці та лікуванні ожиріння, діабету та асоційованих з ними
порушень [1, 2, 3].
Рослини роду Tagetes L. містять широкий спектр біологічно активних
сполук. За даними літератури, у складі рослин роду Tagetes L. зустрічаються
флавоноїди ‒ похідні флавону (лютеолін та його глікозиди) та флавонолу. Для
чорнобривців розлогих характерний вміст таких сполук, як ізорамнетин-7-Огалактозид, патулетин, патулетрин, кверцетагетин-7-О-глікозид, кемпферол,
кемферитрин,
кверцетагетин,
мірицетин,
хризокріол-7-О-(6-О-α-Lарабінофуранозил)-β-D-глюкопіранозид, а для чорнобривців прямостоячих –
кверцетин, кверцетагетин та його глікозиди, кемпферол, кемпферитрин та ін.
Також з чорнобривців прямостоячих виділені глікозиди 6-гідроксикемпферолISSN 2410-6615

72

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

О-гексозид та патулетин-О-гексозид. У складі рослин роду чорнобривці
встановлено присутність таких гідроксикоричних кислот як хлорогенова,
розмаринова, кавова та ферулова. Фенольні сполуки рослин роду Tagetes L.
виявляють антиоксидантну, аналгетичну, антимікробну, протизапальну,
гепатопротекторну та ранозагоювальну активність [2, 4, 5].
Доцільним є дослідження вмісту фенольних сполук (флавоноїдів та
гідроксикоричних кислот) розповсюджених сортів видів роду Tagetes L. з
метою розширення сировинної бази для отримання нових фітопрепаратів.
Метою нашої роботи було визначення якісного складу та кількісного
вмісту фенольних сполук у суцвіттях чорнобривців розлогих низькорослої
форми сорту «Голдкопфен» (Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen») та
чорнобривців розлогих високорослої форми сорту «Гаваї» (T. erecta plena L. var.
«Hawaji») методом ВЕРХ.
Матеріали і методи
Об’єкти дослідження - суцвіття ч. розлогих низькорослої форми сорту
«Голдкопфен» та ч. прямостоячих високорослої форми сорту «Гаваї». Зразки
зібрані протягом вегетаційного періоду з культивованих рослин у різних
регіонах України. Рослинну сировину було заготовлено, висушено та
підготовлено до аналізу згідно стандартних методик.
Для проведення аналізу попередньо отримували водно-спиртовий витяг,
приготований наступним чином:
0,5 г (точна наважка) подрібненої до розміру часток близько 0,1 мм
рослинної сировини вносили в конічну колбу місткістю 100 мл, додавали 25 мл
50 % етанолу, нагрівали зі зворотнім холодильником на киплячій водяній бані
протягом 45 хв. Після охолодження екстракт відфільтровували в мірну колбу
ємністю 25,0 мл крізь фільтр «червона стрічка» та доводили об’єм тим самим
розчинником до позначки. Екстракцію проводили двічі. До колонки приладу
вводили 5 мкл отриманого розчину.
Якісний склад та кількісний вміст фенольних сполук у рослинній сировині
визначали методом ВЕРХ на хроматографі «Shimadzu HPLC-system, ser.20» з
діодноматричним детектором. Хроматографічна колонка (l=250 мм, d=4,6 мм)
«Phenomenex Luna C18(2)» [6].
У якості рухомих фаз використовували: розчин кислоти трифтороцтової
0,1 % у воді, розчин кислоти трифтороцтової 0,1 % у ацетонитрилі. Швидкість
подання рухомої фази 1 мл/хв, робочій тиск елюенту 240-300 кПА, температура
термостату 35°С. Спектр фіксували в діапазоні 190-600 нм (λ=313-350 нм).
Ідентифікацію компонентів проводили за часом утримування та
відповідності УФ-спектрів речовинам-стандартам. В якості стандартів
застосовували хлорогенова кислота фірми «Acros organics» (98%), кавова
кислота фірми «Sigma» (≥98%), рутин тригідрат фірми «Sigma» (≥94%),
кверцетин фірми «Sigma» (≥95%).
Результати
За допомогою ВЕРХ у складі суцвіть ч. розлогих та ч. прямостоячих
досліджуваних сортів визначено 7 фенольних сполук, серед яких
гідроксикоричні кислоти (хлорогенова та кавова), а також флавоноїди
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(кверцетин, рутин, апігенін). Розрахований кількісний вміст виявлених речовин
представлено у таблиці 1 та на рисунку 1, 2. За відомими характеристиками
спектрів ідентифіковано флавоноїди патулетин та патулетрин.
Таблиця 1
Кількісний вміст фенольних сполук у суцвіттях ч. розлогих та
ч. прямостоячих, визначений методом ВЕРХ ( ±∆ ), %, (n=6, P=95 %)
Досліджуваний
зразок

Вміст фенольних сполук
Хлорогенова
кислота

T. patula nana L.
var «Goldkopfen»
T. erecta plena L.
var «Hawaji»

0,1255±
0,0019
0,0976±
0,0015

T. patula nana L.
var «Goldkopfen»
T. erecta plena L.
var «Hawaji»

0,0352±
0,0005
0,0380±
0,0006

Кавова
кислота

Рутин

До гідролізу
0,0041± 0,0402±
0,0001
0,0006
0,0086±
Сліди
0,0001
Після гідролізу
0,0187±
0,0003
0,0178±
0,0003

Апігенін

Кверцетин

0,0187±
0,0003

0,7050±
0,0106

Сліди

Сліди
0,9067±
0,0136
0,1215±
0,0018

-

Рис. 1. Спектр T. patula nana L. var. «Goldkopfen»
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Рис. 2. Спектр T. erecta L. plena var. «Hawaji»
Як видно з наведених результатів, досліджувані сорти суттєво
відрізняються за вмістом біологічно активних речовин з групи фенольних
сполук. Для суцвіть чорнобривців розлогих низькорослої форми сорту
«Голдкопфен» характерним є високий вміст хлорогенової кислоти, кверцетина
та патулетина. Рослинна сировина даного виду містить невеликі концентрації
кавової кислоти, патулетрину, рутину та апігеніну. Суцвіття ч. прямостоячих
високорослої форми сорту «Гаваї» відрізняються вищим вмістом кавової
кислоти та патулетрина, але нижчими концентраціями хлорогенової кислоти.
Кверцетин, рутин та апігенін у суцвіттях ч. прямостоячих сорту «Гаваї»
присутні у слідових кількостях.
Після проведення гідролізу у досліджуваній сировині визначалися із
гідроксикоричних кислот кавова та хлорогенова, із флавоноїдів - кверцетин.
Отримані якісні результати не суперечать відомими літературним даним
щодо хімічного складу рослинної сировини видів роду Tagetes L. [2, 4, 5].
Розходження з літературними джерелами щодо кількісного вмісту біологічно
активних фенольних сполук можуть бути пояснені як сортовими
характеристиками рослин, так і впливом умов зростання [2, 4, 5].
Висновки
Досліджено якісний склад та кількісний вміст фенольних сполук у
суцвіттях чорнобривців розлогих низькорослої форми сорту «Голдкопфен»
(Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen») та чорнобривців прямостоячих
високорослої форми сорту «Гаваї» (T. erecta plena L. var. «Hawaji») методом
ВЕРХ.
Суцвіття Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» и Tagetes erecta plena L.
var. «Hawaji» відрізняються високим вмістом хлорогенової та кавової кислот,
патулетину та патулетрину. Для рослинної сировини ч. розлогих низькорослої
форми сорту «Голдкопфен» характерний вміст рутину, апігеніну та кверцетину.
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Отримані результати дозволяють вважати суцвіття досліджуваних сортів
перспективними для отримання нових фітопрепаратів.
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Abstract. The most important natural phenolic compounds are flavonoids and
hydroxycinnamic acids. They are common in nature and exhibit a wide range of biological activity.
Flavonoids (derivatives of flavone and flavonol) and hydroxycinnamic acids (chlorogenic, caffeic,
rosemary and ferulic) were identified in the inflorescences of plants of the genus Tagetes L.
Phenolic compounds of plants of the genus Tagetes L. show the antioxidant, analgesic, antiinflammatory, hepatoprotective and wound-healing activity.
The aim of our work was to determine the qualitative composition and quantitative content of
phenolic compounds in the inflorescences of Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» and Tagetes
erecta plena L. var. «Hawaji» by HPLC.
Materials and methods. Plant raw materials were picked from cultivated plants during the
growing season, dried and prepared for analysis according to standard methods. The content of
phenolic compounds was determined in ethanol extract from dried plant materials by HPLC. The
identification of the components was conducted according to the detention time and in the
correspondence of the UV spectra to the standard substances.
Results. In the plant raw material was found 7 phenolic compounds as flavonoids as well
hydroxycinnamic acids. The quantitative content of chlorogenic and caffeic acids, quercetin, rutin,
apigenin was determined. According to the well-known characteristics of the spectra identified
patuletin and patuletrin. The inflorescences Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» is
characterized by a high content of chlorogenic acid, quercetin, patuletin, caffeic acid, patuletrin,
rutin, apigenin. The inflorescences of Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji» are differentiate by a
comparable high content of caffeic acid and patuletrin, but the lower concentrations of chlorogenic
acid, as well as the presence of only trace amounts of quercetin, rutin, apigenin.
Conclusions. The qualitative composition and quantitative content of phenolic compounds in
the inflorescences of Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» and Tagetes erecta plena L. var.
"Hawaji" were determination by the method HPLC. The inflorescences of Tagetes patula nana L.
var. «Goldkopfen» and Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji» are differ by its high content of
chlorogenic and caffeic acids, patuletin and patuletrin.
Key words: Tagetes L., phenolic compounds, flovonoids, hydroxycinnamic acids.
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Аннотация: в статье идет речь об истинном транссексуализме, его проявлениях,
отличии от бредовых идей транссексуализма в структуре психических расстройств, в
частности, при шизофрении; дан краткий исторический обзор описываемых состояний;
приведена статистика транссексуализма, описаны клинические примеры, наблюдаемые
автором; отмечены трудности дифференциальной диагностики транссексуализма и начала
психического расстройства в подростковом возрасте; планируемые изменения в МКБ
(международная классификация болезней)-11.
Ключевые слова: гендерная дисфория, истинный транссексуализм, психическое
расстройство, стигма, бредовые идеи, шизофрения, аффективные расстройства, половая
идентификация, пубертат, суицидальные мысли и намерения, клинические случаи, МКБ
(международная классификация болезней).

Сколько существует человечество, столько же времени существует и
проблема пола, половой идентификации, полового поведения. В данной статье
речь пойдет о транссексуализме – состоянии, заключающемся в несоответствии
психического чувства собственного пола и морфобиологической структуры
тела, воспринимаемое как нечто чуждое, принадлежащее противоположному
полу [3], о транссексуализме истинном и как о синдроме в структуре
психического расстройства. В древности людей с «нестандартной половой
принадлежностью» почитали, приписывали им особые способности,
относились к ним, как к прорицателям и шаманам. В античные времена они
также имели особое положение, поклонялись Венере Кастинской, которая
покровительствовала «женским душам, заключенным в мужское тело».
Действительно, проблема транссексуализма известна давно, изучается не одно
столетие. Ученые спорят о его природе и причинах, но ответ до сих пор не
найден. Одни считают, что проявления транссексуализма ни что иное, как
проявление
психического
расстройства,
требующего
обязательного
специфического лечения; другие считают, что это следствие «поломок» на
ранних стадиях развития плода; третьи – что суть проблемы кроется в
воспитании и научении, когда мальчик, или девочка с раннего возраста
воспитываются родителями, как лица противоположного пола. Но ни в одном
из исследований такого рода нет примеров и доказательств того, что в
результате только одного воспитания и научения, став взрослым,
«перевоспитанный» ребенок действительно хочет сменить свой пол. Итак, одни
ученые считают состояние транссексуальности прерогативой психического
расстройства, другие же – не считают девиацией и что транссексуальность
«вообще не является нарушением, первично поражающим сексуальную
сферу»[3]. Специальная статистика трансгендеров не ведется. Но в литературе
можно встретить такие показатели: 1:250000, 1:150000. Хелен Б.Шаффер
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приводит следующие сведения – «распространенность тракссексуализма среди
мужчин – 1:40000, у женщин – 1:80000-120000» [6]. Во Франции
распространенность транссексуализма колеблется от 1:50000 до 1:100000 [7].
По данным Василенко Л.М. за период 1990 по 1995 в клиниках Московского
НИИ психиатрии РФ были обследованы 102 пациента в возрасте от 15 до 42 лет
(70 женщин и 32 мужчины, соотношение 2,2:1) с транссексуальной
симптоматикой и установленным впоследствии диагнозом «транссексуализм».
В исследование не включались лица с эндогенными психическими
заболеваниями, органическими заболеваниями головного мозга, ядерной
психопатией [1]. В известной нам научной литературе точных сведений о
распространенности расстройства сексуальной идентификации в России нет,
однако практика показывает увеличение числа обращающихся по поводу смены
пола. Несовершенство диагностики данных расстройств [5], явно сказывается
на показателях распространенности, однако очевидным представляется и
влияние социокультурных перемен на цифры выявляемости лиц с
транссексуализмом. Для сравнения – по данным ВОЗ, опубликованным в 1997
г., в мире насчитывалось 45 млн. больных шизофренией. В 1910 г. М.
Хиршфельд ввел понятие транссексуализм и опубликовал под этим названием
монографию с казуистическим и историческим материалом. Однако различную
типизацию он заимствовал у R. Кrafft-Еbing(1877), который описывал
метаморфозы сексуальной паранойи. Здесь впервые звучит различие между
продолжительной
тотальной
транспозицией
половой
идентичности
(transsexualismus) и преходящей частичной половой идентичности
(transvestismus). В1953 г. Н. Веnjamin дал разъяснение этому понятию и
впервые описал это явление с научной точки зрения, предложив дать название
данной нозологии — транссексуализм и отграничить это понятие от
трансвестизма. Ему принадлежит огромная заслуга в том, что он не только дал
объяснение и определение транссексуализму, но и привлек внимание
медицинской общественности к этому заболеванию [4]. Картина
транссексуализма многогранна, но встречаются определенные признаки,
наличие которых позволяет установить этот диагноз. Ребенок уже с 3-х лет
знает: мальчик он, или девочка. Для формирующего транссексуала уже в этом
возрасте наступают проблем психологического плана. Дети о себе говорят в
противоположном поле, упорно настаивают на произношении их имен в
противоположном поле, что вызывает недоумение, а порой и раздражение у
родителей, вплоть до физического наказания ребенка. С началом пубертата для
транссексуалов наступает «черная полоса» жизни: появление и рост вторичных
половых признаков воспринимается мим, как катастрофа: девочки начинают
бинтовать растущую грудь, всеми способами пытаются прекратить наступление
менструаций, либо крайне негативно относятся к этому явлению; мальчики
бреют лицо и тело, избегают силовых занятий спортом и всего того, то принято
в обществе считать «мужским». И тех и других преследует растущее
убеждение, что они родились «не с тем полом», ибо ощущают себя иначе. Им
очень трудно найти друзей, т.к. человеку с обычной сексуальностью их очень
трудно, а порой невозможно, понять. Поэтому они становятся изгоями,
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отвергаемыми, ищут в соцсетях таких же, как они сами, при этом испытывают
сильную душевную боль, психологический дискомфорт. Не в состоянии
справиться со своими чувствами и переживаниями, такие подростки довольно
часто совершают суицидальные действия, или же у них присутствуют
суицидальные мысли и намерения. Становясь старше, достигнув
совершеннолетия, они всеми силами стремятся изменить свой пол
хирургическим путем. Последнее время термин «транссексуализм» все чаще
заменяется термином «трансгендерная (или гендерная) дисфория», что сути не
меняет, тем более, что этот термин фигурирует в медицине еще с 60-х годов 20го века. В новом проекте МКБ-11 планируется «создание отдельного класса
«Состояния, связанные с сексуальным здоровьем» с выводом его из класса
психических и поведенческих расстройств… в находящемся в настоящее время
на рассмотрении в Минздраве России проекте порядка оказания
сексологической помощи населению также предполагается отнесение рубрик
F52, F64, F65 и F66 к компетенции сексолога, что, однако, не исключает его
взаимодействия с психиатром в оказании медицинской помощи таким лицам…
более существенные изменения претерпевает рубрика F64 «Расстройства
половой идентификации», ее также предлагается исключить из класса
психических и поведенческих расстройств. Обосновывается это тем, что «есть
существенные доказательства того, что в настоящее время стигматизация
транссексуалов, как людей с психическими расстройствами, способствовала
развитию вдвойне обременительной ситуации для этой группы населения, что
вызывает законные вопросы о том, насколько концепция идентификации
транссексуализма,
как
психического
расстройства,
поддерживает
конституционную цель ВОЗ – достижения всеми людьми максимально
возможного уровня здоровья. Стигмы, связанные с отождествлением статуса
транссексуалов и психического расстройства, по-видимому, способствовали
формированию неурегулированного правового статуса, нарушению прав
человека, а также препятствовали надлежащему медицинскому обслуживанию
этой группы населения» [2]. В Статье «Сексуальные расстройства в проекте
МКБ-11» высказывается мнение о том, что такое разделение явно спорно и это
доказывается практикой [2]. Не зря в начале статьи говорилось об истинном
транссексуализме и о его проявлениях в структуре психических заболеваний.
При наличии психического расстройства (чаще при шизофрении) черты
транссексуализма вроде бы внешне схожи, но имеют совершенно иной,
бредовый характер и после специфического лечения подобный
«транссексуализм» нивелируется. Вот пара примеров из личного клинического
опыта автора. Один мужчина, «почувствовав внутри себя шевеление плода»,
решил, что он – женщина и что ему надо стать на учет в женскую
консультацию, куда он и пошел. Акушер-гинеколог, ведущий прием, оказался
человеком знающим и корректным. Он объяснил пациенту, что каждая
беременная проходит обследование у психиатра и направил его на
консультацию в психиатрическую клинику. В результате обследования
пациенту выставлен диагноз шизофрении. После прохождения курса
специфического лечения, а также разъяснений по поводу симптомов его
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болезни, как только пациент «чувствовал шевеление плода», он сам шел на
прием к участковому психиатру за направлением на стационарное лечение.
Другой пациент утверждал, то он не мужчина, а женщина, но при этом
добавлял, что «кто-то посторонний вложил эти убеждения в голову и внутри
все переделал». В межприступный период он себя ощущал мужчиной.
Достаточно трудно отдифференцировать формирование транссексуализма и
начало психического расстройства в подростковом возрасте. Обычно
дифференциальная диагностика проводится в условиях психиатрического
стационара, с привлечением разных специалистов, в частности, сексолога.
Приведу два клинических примера из собственных наблюдений. Пациентка А,
на период осмотра ей полных 15 лет. Причина поступления в психиатрический
стационар: заявила родителям, что так больше жить не может, лучше
выброситься в окно. Была поймана родителями «практически за ноги». При
проведенном обследовании выявилось следующее: Наследственность
психопатологически не отягощена. Единственный ребенок у родителей.
Воспитывается в полной семье. Помнит себя примерно с 5-ти лет. Детский сад
посещала, адаптация к детскому коллективу была сложной – «со мной никто не
дружил, я пыталась общаться, но меня в компанию не брали. Все эти девочки
злые, как кучка змей, лицемерные. Они меня отвергали, смеялись надо мной,
читали, что у меня более детский склад ума. Это было и в детсаде и в школе, но
была пара людей, таких же отверженных, мы как бы дружили, это были девочка
и мальчик. Хотела больше общаться с девочками, но меня никто не брал в
компанию, приходилось играть самой. В результате играла сама с куклами,
машинками, рисовала. Больше предпочитала кукол, но в 9-10 лет резко
перестала – было стыдно, уже – взрослая». В детском саду особых симпатий не
было, хотя смутно припоминает, что симпатия была к мальчикам. В тот период
одевалась соответственно полу, хотя отмечает, что ей было «все равно, что
одевать; одевала ту одежду, что мама надевала, мне было все равно, как я
выгляжу. Это было до 13-ти лет». В школу пошла с 7-ми лет. Общего языка с
одногодками не находила – «я ни с кем не дружила, все вели себя «по
взрослому», а одна девочка, как и я – по детски, вот мы и дружили, остальные
были какие-то злые». Считает, что ее «излишняя наивность» не позволяла быть
в компании сверстников. В этот школьный период времени одевалась в одежду,
соответственно своему полу – «одевалась в женскую одежду, хотя не особо
нравилось, но и особо об этом не задумывалась». С возраста 11 лет стала
чувствовать себя в женской одежде некомфортно – «когда я еще был в женском
образе, я носил брюки, это было с 4-го класса. В юбке я себя чувствую
неудобно, как без одежды. Юбку заставляли надевать на зачеты, на экзамены..».
Отмечает, что в возрасте 12-13 лет «нравились мальчики». Симпатии были
кратковременные, внешне этого не проявляла, «скрывала свои чувства, но,
знаете, школа…это быстро разлеталось…, но мальчики на меня не реагировали,
хотя знали, что они мне нравятся». Менархе с 12,5 лет – «воспринимала
хорошо, думала, что у меня будет красивая большая грудь, а сейчас все это
ненавижу. Не хочу, чтобы была у меня грудь, я бы с удовольствием
бинтовалась, но знаю, что родители этого не позволят, поэтому лифчики не
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ношу, ношу только топы. Менструации нет уже 4 месяца, я рада этому,
хотелось, чтобы еще вообще не было, но я знаю, что это невозможно». О
сексуальной стороне человеческой жизни узнала в 11 лет – «сначала из
интернета, потом мама сказала, что это только «обнимашки». Однако
сообщила, что мастурбирует с 6-ти лет, с достижением оргазма; занимается
мастурбацией до настоящего времени с различной частотой «1-2 раза в неделю,
или 1 раз в 2 недели». Говорит, что «все резко поменялось в мае 2017 г.». При
созерцании своего обнаженного тела вдруг решила, что хочет быть мальчиком
– «не нравились бедра, слишком большие, не нравилась грудь, хотя раньше
нравилась. Весила 62 кг при росте 162 см. Стала худеть – ела поменьше,
побольше занималась спортом. Занималась триатлоном. В соревнованиях
заняла 1-е место – я отжала 20 кг 41 раз». Стала внешне больше походить на
мальчика – «мне нравилось, что девочки обращают на меня внимание, они
путали меня с мальчиком». Примерно в этот период времени при мастурбациях
в сексуальных фантазиях стала представлять себя то в роли женщины, то в роли
мужчины. «В голову стала лезть одна фраза: имя, запятая, фраза, (содержащая
непристойный сексуальный призыв). Отмечает, что если имя ей неприятно, «то
возбуждение очень сильное, переживания яркие, а если имя приятно, то вторая
часть фразы становится приемлемой, но возбуждение падает и образы
блеклые». «Образ – это застывшая картинка, проецируется в другую
реальность, как второй экран, в полном цвете. Я туда настолько погружаюсь,
что могу чувствовать поцелуй, чувствовать, как в меня проникает половой
член, или я в кого-то проникаю. Образы могут быть человеческие, не важно,
девочки, мальчики, женщины, мужчины, дедушки, бабушки, иногда это
предметы, но чаще человеческие образы». «Образы» приходят помимо воли,
тяжело это переносит. Периодически образы называет «голосами», которые
озвучивают ее мысли. Иногда говорит о себе в мужском роде. В отделении
краской рисовала себе усы, бакенбарды, в туалете писала стоя.
Непосредственно при обследовании: контакту доступна, ориентирована во всех
видах правильно. Мимика скорее однообразна, пантомимика угловатая. С
большим вниманием выслушала, каким образом будет проходить
сексологическое обследование, не дослушав до конца, перебила высказыванием
– «вот здесь у меня много проблем». Хотя так и не смогла определиться, что же
для нее проблема – быть мальчиком или девочкой, или же то, что «когда в
образе звучит неприятное имя, возбуждение нарастает, впечатления яркие, а
когда имя нравится, хочется испытать возбуждение – но оно падает и
впечатления не такие, какие хотелось бы иметь». Все время повторяет, что «это
стыдно, тема стыдная», но постоянно к ней возвращается, добавляя новые и
новые детали. Говорит, что образы проецируются на экран, а она там – «как
зритель, как дух. Не могу это включить и выключить по своему желанию,
оставляют тяжкое впечатление. Говорит, что «сексуальные сцены могут быть
приятные и неприятные. У меня сильное половое возбуждение. Кто мне
зрительно приятен – нет возбуждения, а кто неприятен – сильное возбуждение.
Мое тело работает против меня». Возбуждение ощущает, как пульсацию в
области половых органов. В своих высказываниях непоследовательна,
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возвращаясь к одному и тому же вопросу, может по-разному описывать свое
состояние. Поначалу отказывалась назвать фразу, звучащую в голове, потом
сказала: «Давайте, я ее напишу». Имя человека, с которого начинается фраза,
назвать отказалась, и тут же сказала, что «это актер, неприятный человек, как
актер приятный, как человек - неприятный, я с ним не общалась. Он жил в
моей голове, забрал часть меня, как будто он в моих мыслях сидит, он –
главный. Потом я решила, что он – двойник или запомнившийся образ. Этот
образ – часть меня». Несмотря на некоторую экспрессию в речи – выражение
лица не меняется. Планы на будущее довольно категоричны – «возможно, у
меня будет семья, возможно с женой. Детей не хочу рожать, это унижение –
себя портить». Спокойно говорит, что у нее есть мужское имя, иногда просит,
чтобы ее так называли, «но если говорят – А - я не обижаюсь». При
выполнении теста «Кодирование» - ассоциативная параллель с женским
образом встречается в 3-х случаях, с мужским – в 4-х, с ребенком – в 4-х
случаях. При просьбе нарисовать себя – нарисовала себя в мужском образе.
Мужчину и женщину нарисовала с выраженной сексуальной принадлежностью,
причем у женщины сильно прорисованы грудь и бедра. В рисунке «себя» и
«женщины» отсутствует прорисовка ног, что, в совокупности свидетельствует
об амбивалентном и тревожном отношении в женской внешности. Состояние
соматосексуальной сферы. При объективном осмотре оволосение туловища по
женскому типу. Андроморфия (Индекс Таннера=105). Трохантерный индекс =
1.9. Половые органы сформированы правильно, по женскому типу. Заключение
сексолога: У пациентки обнаруживаются признаки расстройства сексуального
поведения у личности с эндогенным заболеванием. Была представлена на
врачебной ассоциации, выставлен диагноз эндогенного расстройства.
Пациентка В, на период осмотра ей 24 года. Мать злоупотребляет спиртными
напитками. Старшая из двоих детей у матери. Есть младшая сестра (младше на
6 лет). В раннем развитии от сверстников не отставала. С возраста 3-х лет
воспитывалась матерью и отчимом, с которым отношения не сложились.
Помнит себя с 5-тилетнего возраста. «В детском саду ни с кем не общалась,
была самодостаточной, я тогда уже книжки читала. Ну, если в снежки на улице,
то играла вместе со всеми». С детства предпочитает носить брюки, нежели
юбки. Объяснение свое психологизирует – «в брюках легче по заборам лазать,
на крыши гаражей забираться, заниматься антиобщественной деятельностью
(имеет в виду – наносить на стены различные надписи)». В возрасте 5-ти лет ей
понравилась одна девочка, «но быть такой, как она – не хотела, хотелось ее
защитить, она такая хрупкая, ранимая». Свою симпатию скрывала, стеснялась,
т.к. смутно понимала, что с ней «что-то не то». Да и к этой девочке подойти
боялась – «боялась, что откажет в дружбе, она на меня внимания не обращала.
Да и я, в общем-то, ни с кем не дружила, если что – могла и в лоб дать». О
половых различиях и взаимоотношениях узнала в возрасте 7-ми лет «из
Большой энциклопедии», «понимала, что я – не мужчина, что этот вопрос особо
не заботил до 12-ти лет. Больше занимали вопросы, почему существуют
перипетии в сфере пола – почему ты кому-то что-то должен, или должна.
Девочка должна быть аккуратной, мальчик не должен плакать. Да все должны
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быть аккуратны, все могут плакать». В возрасте 7-ми лет вопрос: «Что-то со
мной не так» стал приобретать более очерченные формы – «понимала, если
кому-нибудь расскажу о своем секрете – могут затаскать по врачам». В 7 лет
пошла в первый класс, носила школьную девчоночью форму, «но это было так
некомфортно, это просто издевательство на мой взгляд, в школьной форме
нельзя бегать, прыгать, сесть на корточки, она сильно сковывала движения». С
7 до 10 лет симпатий не было. Затем нравились разные девочки, но виду не
показывала. В 16 лет «очень понравилась одна девочка, которая была младше
на 1 год». Кроме симпатии чувствовала к ней половое влечение. Часто
фантазировала, что они вместе засыпают, обнявшись, в спальной одежде,
лежат, как ложки. Были сексуальные фантазии на тему петтинга – «она должна
была показать желание, а я была готова проявить активность». В 16 лет
началась менструация, приняла ее, как обреченно-покорную неизбежность,
«меня это дико раздражает, это болезненно происходит, я становлюсь
раздражительной, теряю работоспособность, чувствую себя грязной. Ну что это
такое, раз в месяц целую неделю ты в памперсах!». В 16 лет начался рост
молочных желез, но т.к. они очень небольшие по размеру, особого отвращения
не испытывала, бинтовала грудь только, тогда, когда занималась спортом, а
просто так «не бинтовалась, это сковывает дыхание». В 17 лет, начитавшись
книг по психологии, поняла, что она – андрогин. Первый сексуальный опыт с
девушкой пережила в 19 лет – «мы до этого месяца три встречались, потом както все обоюдно произошло, оргазма не было ни у нее, ни у меня, но
удовлетворенность была. Через время она стала испытывать единичные
оргазмы, за один день мы этим могли заниматься раз 15». С этой девушкой
прожила 1,5 года, затем они расстались. Со второй партнершей прожила 2 года,
при половых актах сама довольно часто испытывала оргазмы. С третьей
партнершей прожила больше 2-х лет, намерена и надеется сохранить с ней
отношения и далее. При половых контактах чаще занимает активную позицию,
«в пассивной позиции мне некомфортно». Из женской работы ничего не
привлекает – «мне это не нравится». Никогда не думала о сексе с мужчиной,
даже в плане эксперимента – «это противно, они волосатые, плохо пахнут, это
основной тормоз для секса с мужчиной». В подростковом возрасте и в 21 год
«были мысли о смене пола, но не было материальной базы». Думает, что будет
еще размышлять над темой смены пола. В семье, в которой сейчас живет,
исполняет роль мужа. Не против, чтобы в семье был ребенок, но родит его не
она, а ее партнерша, – «или путем экстракорпорального оплодотворения, или ее
друга получится уговорить, я с удовольствием буду воспитывать нашего
ребенка». В течение жизни, при ссорах с партнершами («когда они меня
бросали, уходили к другим, и даже раньше, до того, как все таки нашла
понимание», пыталась покончить с собой, наносила порезы на предплечье,
однажды пыталась отравиться таблетками). Непосредственно при настоящем
обследовании: В ясном сознании, контакту доступна. Одета унисекс, без
макияжа, стрижка короткая. Невысокого роста, телосложение субтильное,
астеническое. Мимика и пантомимика адекватны содержанию беседы.
Призналась, что некоторых вопросов не ожидала, поэтому смущена (на лице
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проявилась вегетативная реакция). Но от дальнейшей беседы не отказалась,
откровенно отвечала на вопросы. Хорошо осведомлена в сексологических
терминах. Еще окончательно не определилась – мужчина она, или женщина.
Хотя часто говорит о том, что нравятся мужские профессии. Когда занимается
мужской работой, то думает о себе в мужском роде. Отмечает, что отношение к
сексу с мужчиной – «омерзительное». Говорит – «родить ребенка – это для
меня боль. Мне кажется, что это будет больно». На возражение врача, что все
женщины в родах испытывают боль, тут же ответила: «Я восхищаюсь
женщинами в этом плане, но предпочла бы носить мужское тело». Никогда не
употребляла декоративную косметику и не стремится к этому – «Меня пару раз
девчонки пытались накрасить, но крашеный трансвестит выглядит лучше
меня». На вопрос, хотела ли бы она изменить свое имя, практически без паузы
ответила: «Дома называли В, жена называет В. При крещении мне дали имя С.
С – не поймешь, мужчина, или женщина, да, хотела и хочу, чтобы меня
называли С». Заключение сексолога. «У пациентки обнаруживаются признаки
транссексуализма в легкой форме». Комиссия психиатров согласилась с
мнением сексолога. Как показывает практика, людей с истинной
трансгендерной дисфорией гораздо меньше, но они очень нуждаются в помощи
как психологической, так и психиатрической. Ведь долгие годы, не находя
понимания, испытывая выраженный психологический дискомфорт в плане
несоответствия своих ощущений реальному биологическому полу и
анатомическому строению тела, у них формируется недоверие к миру,
вторичные аффективные расстройства, суицидальные мысли. Что уже говорить
о тех, кто не находит в себе смелости обратиться к врачу за помощью. В то же
время, нельзя допускать перегибов, позволяя смену пола без консультаций
психиатра и сексолога. Хотелось бы отметить казуистический случай, когда
пациент сменил хирургическим путем пол с мужского на женский (минуя при
этом вышеозначенные консультации), а через время пришел к хирургу с
просьбой «вернуть все назад». На врачах лежит очень большая ответственность
в плане постановки правильного диагноза (а случаи часто бывают далеко
непростыми, запутанными, плюс, в последние десятилетия взлетела мода на
смену пола). Нельзя идти на поводу у пациентов, особенно подростков, а
родителям надо обязательно разговаривать с детьми, устанавливать с ними
доверительные отношения, что поможет избежать как казусных случаев, так и
ненужных волнений.
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Анотація. Експериментально на фармакологічній моделі «термічного опіку» у білих
щурів досліджено протиопікову активність мазі з ефірною олією трави Thymus tauricus
Klok et Shost. після лікування опікових ран. За досліджуваними показниками - швідкістю
відторженя струпу і строками епітелізації, мазь з ефірною олією трави Thymus tauricus
Klok et Shost. виявилась ефективнішою, ніж препарат порівняння мазь «Евкалімін».
Ключові слова: протиопікова активність, термічний опік, епітелізація, мазь з
ефірною олією трави Thymus tauricus Klok et Shost.

Експериментальні дослідження були виконані на білих щурах лінії Вістар,
вагою 260 – 280 г., віком 3,5 міс., отриманих з розплідника інституту
фармакології і токсикології АМН України. Тварини утримувалися на
стандартному раціоні харчування, при природній зміні дня і ночі. Всі
експериментальні процедури проводилися відповідно до “Положення про
використання тварин у біомедичних дослідженнях” [1].
Відібрані після карантину і попередньо індивідуально помічені тварини
розподіляли на групи за методом випадкового вибору по 5 – 10 тварин обох
статей. Критерієм прийнятності рандомізації вважали відсутність зовнішніх
ознак хвороб та гомогенність груп за масою тіла ( ± 20%).
Опікове ураження шкіри – це відкрите ушкодження чи деструкція, її
придатків, слизових оболонок хімічними, електричними факторами,
термохімічними, променевою енергією або їх комбінацією.
Місцеве лікування опіків направлене на створення найбільш сприятливих
умов для їх регенерації в оптимальні терміни і передбачає створення захисту
рани від механічного травмування та інфікування і стимуляції репаративних
процесів.
На фармацевтичному ринку представлені безрецептурні фітопрепарати, які
застосовуються при опіках, гострих і підгострих запаленнях шкіри: «Лінімент
алое», «Алором», «Вундехіл».
Розширення номенклатури фітопрепаратів для лікування опіків та
запальних процесів шкіри і ран, особливо фітозасобів вітчизняного
виробництва та комплексної дії є актуальним завданням для фармації.
Фітопрепарати виявляють широкий спектр дії, високу терапевтичну
активність, і при цьому є менш токсичними та економічно вигіднішими в
порівнянні з синтетичними аналогами. Фармакологічну активність лікарської
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рослинної сировини та фітозасобів проявляють біологічно активні речовини.
Мета роботи – використовуючи фармакологічний метод дослідження
визначити наявність протиопікової активності мазі з ефірною олією трави
Thymus tauricus Klok et Shost.
Попередні експериментальні дослідження показали, що одноразове
нанесення різних доз мазі з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost. не визивало
загибелі тварин, змін у серцево-судинній та дихальній системах, ЦНС та
руховій активності [2, 3].
Матеріали і методи досліджень. Протиопікову активність лікарського
засобу визначали в умовах моделі термічного опіку. Ефективність мазі з
ефірною олією (ЕО) Thymus tauricus Klok. еt Shost. порівнювали з референспрепаратом, маззю “Евкалімін” (група порівняння). В кожній групі було по 10
тварин.
В експерименті на лабораторних тваринах (білі щури) моделювали
однакові за глибиною і площею опіки. Безпосередньо перед опіком шерсть
ретельно вистригали на ділянці розміром 3 х 3 см, після чого прикладали на 5
секунд мідну пластинку розміром 10 х 10 мм, підігріту нікелевою спіраллю, що
призводило до розвитку опіку ступеню 3 "а" і "б"[2].
Результати дослідження. Результати фармакологічного дослідження на
моделі «термічного опіку» показали значну протиопікову активність мазі з
ефірною олією Thymus tauricus Klok. еt Shost., що перевищує навіть препарат
порівняння – «Евкалімін».
З результатів лікування опіків, що представлені в таблиці 1, можна зробити
висновки, що між контрольною групою, групою мазі з ЕО Thymus tauricus Klok.
еt Shost. і препаратом порівняння “Евкаліміном” виявляється чітка позитивна
тенденція щодо темпів регенерації.
Таблиця 1
Регенеративна активність мазі з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost.
при лікуванні опікової рани (М ± m)
Експериментальна група

Ліквідація
перифокальної реакції

Відторження
струпа

Поява
грануляції

Початок
крайової
епітелізації

Повна
епітелізація

Контроль
(n = 10)
№1 (n = 10)

4,5 ± 1,0

12,5 ± 1,0

17,2 ± 1,4

17,0 ± 1,9

46,4 ± 3,6

1,4 ± 0,4*

5,2 ± 1,3*

6,9 ± 1,1*

8,3 ± 0,9*

22,0 ± 1,5*

№2 (n = 10)

2,2 ± 0,4*

7,9 ± 0,6*

13,1 ± 2,0* 13,2 ± 1,1* 31,5 ± 1,9*

Примітка.* – відмінності достовірні в порівнянні з контрольною групою (р
≤ 0,05); № 1 – група щурів, яким термічний опік лікували щоденним
нанесенням мазі з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost.; № 2 – група щурів, яким
термічний опік лікували щоденним нанесенням мазі “Евкалімін”; n – кількість
тварин у групі
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Результати та їх обговорення. При дослідженні швидкості відторження
опікового струпу, активність засобів за даним показником була наступною:
мазь з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost. > Евкалімін > Контрольна група.
Аналогічна тенденція виявлялась і за іншими показниками терапевтичної дії.
По кожному з показників, наведених у табл. 2 отримано статистично достовірні
відмінності порівняно з контрольною групою. Так, ліквідація перифокальної
реакції в групах № 1 та № 2 протікала, відповідно, на 68,9 % та 51,1 % швидше,
ніж у контролі; відторження струпа у вищезазначених групах прискорилось на
58,4 % та 35,8 % відповідно; поява грануляції прискорилась на 59,9 % та 23,8 %
відповідно. Початок крайової епітелізації при застосуванні мазі з ЕО трави
Thymus tauricus Klok. еt Shost. прискорився на 51,2 %, а при лікуванні маззю
“Евкалімін” – на 22,4 %. Повна епітелізація шкіряного дефекту у групах № 1 та
№ 2 прискорилась на 52,6 % та 32,1 % порівняно з контролем.
Необхідно зауважити, що за всіма досліджуваними показниками мазь з ЕО
трави Thymus tauricus Klok. еt Shost. була достовірно ефективнішою, ніж
препарат порівняння “Евкалімін”, особливо за швидкістю відторження струпу і
за строками повної епітелізації.
Крім того, якщо при застосуванні мазі “Евкалімін” у кожної другої
тварини спостерігалося утворення келоїдного рубця, то у тварин, де
застосовувалась мазь з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost., утворення келоїдів не
спостерігалося, і опіки загоювались первинним натягом [2].
У таблиці 1 наведені результати спостережень повного загоєння опікових
ран за різними термінами.
До 25 доби повна епітелізація опікових ран спостерігалась у 70 % щурів,
пролікованих маззю з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost., у 50 % щурів, де
використовували мазь “Евкалімін”, і у 10 % нелікованих щурів. До 30 доби
спостережень ці значення складали відповідно: 90 %, 80 % і 30 %.
Таблиця 2
Епітелізація опікових ран тварин при використанні протиопікових засобів:
мазі з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost. та
референт-препарату “Евкалімін”
Терміни спостереження, доба

Експериментальні групи

25 доб.
10%

30 доб.
30%

Мазь з ЕО Thymus tauricus Klok. еt
Shost. (n = 10)

70%*

90%*

Мазь “Евкалімін” (n = 10)

50%*

80%*

Контрольна (n = 10)

Примітка.* – відмінності достовірні в порівнянні з контрольною групою(р
≤ 0,05); n – кількість тварин у групі
Висновки:
1.
В ході проведеного фармакологічного дослідження виявлено, що
мазь з ефірною олією Thymus tauricus Klok. еt Shost. має найбільш варажену
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протиопікову активність, що перевищує навіть еталонний препарат –
«Евкалімін», а також найкращий лікувальній ефект.
2. Тобто закономірність, що відмічалась раніше, зберігалася і за таким
критерієм лікувальної ефективності випробуваних засобів як показник повної
епітелізації опікових ран: мазь з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost. > Евкалімін
> Контрольна група.
Мазь на гідрофільній основі з ефірною олією з трави Th. tauricus Klok. et
Shost. проявляє виражену протиопікову дію.
Література
1. Етіка лікаря та права людини: положення про використання тварин у
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108 – 109.
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рекомендації). – Київ, 2001. – 528 с.
3. Litchfild J.T., Wilcoxon F. A simplified method of evaluating dose-effect
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Summary.On the pharmacological “thermal burn” model in white rats burn-treating activity
of the ointment with thyme oil was investigated after treatment of burns. By the investigated factors
rate of a scabe rejection and period of the full epithelization the ointment with essential oil herbs
Thymus tauricus Klok et Shost. was more effective than comparative medicine, ointment
“Evkalimin”.
Keywords: burn-treating activity, thermal burn, comparative medicine, ointment essential oil
herbs Thymus tauricus Klok et Shost.
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Анотація. Встановлено, що використання ферментного препарату у раціонах
перепелів м’ясного напрямку продуктивності, сприяє підвищенню живої маси у кінці досліду
самиць на 6,5% та самців на 18,9 %.
За дії ферментного препарату «Натузим» у годівлі перепелів зменшуються витрати
корму у самиць і самців які споживали натузим на 3,9 та 2,8 %, порівняно з контролем. За
показниками забою, встановлено збільшення маси непатраної тушки на 13,0 %,
напівпатраної на 11, 7% та патраної на 13 %. При цьому маса грудних м’язів збільшувалась
на 20,8 %, а стегнових на 35,8 %. Споживання перепелами ферментного препарату не
спричинило суттєвого впливу на накопичення внутрішнього жиру, маси м’язового шлунка
та неїстівних частин тушки.
Ключові слова: перепели, годівля, комбікорм, ферментний препарат, забійні показники

Вступ
З метою реалізації генетичного потенціалу тварин, нуковці і практики
постійно ведуть пошук кормових добавок, які підвищують гідроліз поживних
речовин, стимулюють обмінні реакції, що сприяє більш ефективному
використанню поживних і біологічно активних сполук [7].
Ферменти на відміну від гормонів і біостимуляторів мають інший механізм
впливу на організм тварин, при цьому вони не накопичуються в організмі й
продуктах тваринництва і не входять до складу кінцевих продуктів [3, 6]. У
травному каналі тварин і птиці виробляються власні ферменти, за допомогою
яких і відбувається перетравлення поживних речовин кормів. Дорослі тварини
можуть перетравлювати до 60-70 % поживних речовин корму, хоча травні
залози виробляють достатню кількість пепсину, трипсину, амілази, ліпази та
інших травних ферментів.
Відомо, що молодняк тварин народжується із недорозвиненою
ферментною
системою
травлення.
У
тваринництві
основними
концентрованими кормами є ячмінь, овес, жито, непродовольча пшениця і
продукти їх переробки. Потенціал цих кормів при годівлі тварин із
однокамерним шлунком не повною мірою використовується організмом через
значний вміст клітковини, у вівсі та ячмені її міститься відповідно 9-12 і 4-7 %,
якщо видалити оболонки у зерні то вміст клітковини знижується до 2,5-3,5 % в
ячмені та до 4-4,5 % у вівсі, при цьому перетравність речовин цих кормів хоч і
підвищується, але не значно [2].
Метою експериментальної роботи було вивчення впливу ферментної
добавки «Натузим» на ріст та розвиток, продуктивність та забійні якості
м’ясних перепелів породи «Фараон».
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Матеріали і методи досліджень
Дослідження виконувалися згідно науково-методичних рекомендацій [1],
у ході експерименту застосовувалися зоотехнічні, біометричні, фізіологічні,
морфологічні та економічні методи досліджень.
Тривалість науково-господарського експерименту становив 42 доби з них
зрівняльний період ‒ 7 днів, а основний ‒ 37 діб (табл.1). Дослідних перепелів
відбирали 40 голів однодобового віку за принципом груп-аналогів [1].
Параметри мікроклімату та раціони годівлі були однаковими для всіх груп
птиці і відповідали нормативним показникам.
Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду
Кількість
Тривалість періоду, діб
Група
перепелів, Особливості годівлі
зрівняльного основного
гол.
1-контрольна

7

37

20

ОР (повнораціонний
комбікорм)

2-дослідна

7

37

20

ОР+ «Натузим», 350
г/т корму.

Усі перепели споживали повнораціонний комбікорм ТМ «Мультигейн»,
водночас, 2-дослідна група додатково до корму споживала ферментну добавку
«Натузим».
«Натузим» - білий з сірим відтінком сипучий порошок, який забезпечує
одночасне розщеплення некрохмалистих полісахаридів (НПС), клітковини,
білків, вуглеводів і фітинових сполук фосфору при введенні в раціон будьякого типу. Це відбувається завдяки унікальній технології виробництва
кормової добавки з одночасним використанням двох штамів бактерій
(Trichoderma Longibrachiatum or ressei, Bacillus Subtilis) і одного штаму грибів
(Aspergillus Niger), які виробляють шість ферментів, синергічно взаємодіючих
між собою. Виробником є Bioproton Pty Ltd, 55 Dulacca Street, Acacia Ridge,
Queensland, 4110, Australia.
До складу кормової добавки входять ферменти:α-амілаза з активністю 400
од./г,β-глюканаза 700 од./г,фітаза 1000 од./г,целюлаза 6000 од./г,ксиланаза
10000 од./г,протеаза 700 од./г. Допоміжна речовина: крейда.
У результаті дії ферментів знижується в'язкість хімусу, що покращує
умови для розвитку корисної мікрофлори кішківника, при цьому знижується
вміст вологи в посліді, зменшується вміст аміаку у повітрі всередині
тваринницьких приміщень, поліпшуються зоогігієнічні умови утримання
тварин
та
птиці.
Натузим
сприяє
підвищенню
продуктивності
сільськогосподарських тварин і птиці, зменшенню витрат корму на одиницю
продукції, що дозволяє знизити вартість комбікорму за рахунок використання
більш дешевих компонентів, а також знизити рівень введення неорганічних
джерел фосфору в раціони.
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Облік поголів’я перепелів та їх зважування, контроль споживання корму
проводили щотижнево, починаючи з добового віку і до 42 діб вирощування.
Впродовж періоду дослідження визначали такі показники: збереженість,
динаміка живої маси, середньодобові, абсолютні та відносні прирости живої
маси, витрати корму на 1 кг приросту за загально- прийнятими методиками [1].
Забійні якості та морфологічний склад тушок перепелів визначали шляхом
анатомічного розтину за загально прийнятою методикою із визначенням таких
показників: передзабійна маса, маса напівпатраної, патраної тушки, забійний
вихід, маса їстівних і не їстівних частин тушки.
Анатомічний розділ тушок і розрахунок основних продуктів забою
проводили за загальноприйнятою методикою [5].
Живу масу, масу продуктів забою встановлювали зважуванням на
електронних вагах.
Біометричну обробку результатів досліджень проводили за допомогою
відповідних методик [4] та програмного забезпечення MS EXCEL, 2010 за
трьох рівнів вірогідності: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.
Результати досліджень та їх обговорення
З метою визначення ефективності згодовування кормової добавки
«Натузим» 250-350 г на 1 т корму для перепелів м’ясної породи «Фараон»
досліджували живу масу та прирости птиці у динаміці за період вирощування
(табл. 2).
Таблиця 2
Жива маса перепелів, г (M ± m, n =20)
Вік перепелів, діб
Група
1-контрольна
2-дослідна
1
8,2 ± 0,08
8,1 ± 0,06
7

22,8 ± 0,65

24,6 ± 0,87

14

68,6 ± 1,25

72,4 ± 1,47

21

117,0 ±1,74

126,8 ± 2,24**

28

164,2 ± 2,12

178,5 ± 1,06***

35

самиці (n=10)

223,0 ±1,54

235,4 ± 2,48***

42

cамці (n=10)
cамиці (n=10)

185,7 ± 2,08
278,0 ± 3,26

209,2 ± 2,84***
296,1 ± 2,56***

cамці (n=10)
cамиці (n=10)

210,5 ± 2,19
97

250,4 ± 2,32***
99

cамці (n=10)

97

99

Збереженість
%

У 21 та 28 добовому віці перепелів 2-ї групи за використання кормової
добавки «Натузим» відзначається збільшення живої маси на 8,4 % (Р≤0,01) та
8,7 % (Р≤0,001), порівняно з контрольною групою.
Крім того, за дії добавки у 35 діб жива маса птиці 2-ї групи підвищується у
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самиць на 5,5 % (Р≤0,001) та самців на 12,6 % (Р≤0,001) відносно контролю.
У кінці досліду самиці 2-ї групи переважали за живою масою на 6,5 %
(Р≤0,001) та самців на 18,9 % (Р≤0,001), порівняно з контрольними аналогами.
Водночас згодовування досліджуваного ферменту спостерігається
збільшення збереженості поголів’я на 3,0%, порівняно з контрольною групою.
Встановлено, що додаткове згодовування кормової добавки у самців 2-ї
групи підвищує абсолютний приріст у 29-35 добовому віці на 42,7 % (Р≤0,001),
відносно контрольних ровесників
За період досліду в середньому самиці та самці перепелів мали більший
абсолютний приріст на 6,6 та 19,8 % (Р≤0,001), порівняно з контрольними
аналогами.
За результатами досліджень виявлено, що дослідна птиця, яка споживала
ферментний препарат мала більші середньодобові прирости відносно контролю
(табл. 3). Так, починаючи з першого тижня вирощування перепели 2-ї групи
переважили контрольних ровесників на 15,0 % (Р≤0,001).
Таблиця 3
Середньодобовий приріст живої маси перепелів, г (M ± m, n =20)
Група
Вік перепелів, діб
1-контрольна
2 -дослідна
1-7
2,0 ± 0,06
2,3 ± 0,09**
8-14
6,5 ± 0,25
6,8 ± 0,27
15-21
6,9 ± 0,32
7,7±0,38
22-28
6,7 ± 0,46
7,4 ± 0,49
29-35
самиці(n=10)
8,4 ± 0,53
8,1 ± 0,46
cамці (n=10)
3,0 ± 0,31
4,3 ± 0,38**
36-42
cамиці (n=10)
7,9 ± 0,52
8,7 ± 0,47
cамці (n=10)
3,5 ± 0,34
5,8 ± 0,35***
У середньому
cамиці (n=10)
6,4 ± 0,72
6,9 ± 0,84
за період досліду
cамці (n=10)
4,8 ± 0,78
5,7 ± 0,96
Встановлено, що в 29-35 добовий період самці 2-ї групи перепелів мають
більший середньодобовий приріст на 43,3 % (Р≤0,01) та у 36-42 діб на 65,7%
(Р≤0,001), порівняно з контрольними перепелами.
Згодовування ферментної добавки позитивно впливає на витрати корму
(табл. 4).
Встановлено, що за дії ферментного препарату «Натузим» у годівлі
перепелів сприяє зменшенню витрат кормів у самиць і самців 2-ї групи
відповідно на 3,9 та 2,8 %, порівняно з контролем.
Додаткове споживання перепелами 2-ї групи ферментної добавки
«Натузим» сприяє збільшенню передзабійної живої маси на 11,8 %, та маси
патраної тушки на 13,0 % (Р≤0,001) відносно контрольних аналогів (табл. 5).
Використання у годівлі перепелів ферментного препарату сприяє
збільшенню маси грудних м’язів на 20,8 % (Р≤0,01), порівняно з контролем.
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Таблиця 4

Витрати кормів та оплата корму приростом у перепелів, кг
Витрата комбікормів, кг
На 1 кг
за
період на
одну приросту
± до
контролю

Всього, кг

± до
контролю

2–дослідна

cамці (n=10)
cамиці (n=10)
cамці (n=10)

всього

1–контрольна

± до
контролю

cамиці (n=10)

голову

Всього

Група

досліду

10,9

-

1,09

-

4,03

-

10,5
11,3
10,8

+0,4
+0,3

1,05
1,13
1,08

5,19
+0,04 3,92
+0,03 4,46

-0,21
-0,73

Таблиця 5

Показники забою, г (M ± m, n = 4)
Група
Показник
1 – контрольна
2 – дослідна
Передзабійна жива маса
237,0 ± 10,62
265,0 ± 9,53
Маса непатраної тушки
222,5 ± 11,29
251,7 ± 10,42
Маса напівпатраної тушки
204,0 ± 8,45
228,0 ± 9,36
Маса патраної тушки
175,6 ± 5,12
198,5 ± 7,95*
Маса їстивної частини:
50,9 ± 2,32
61,5 ± 3,75*
м’язи грудні
м’язи стегнові
25,1 ± 3,18
34,1 ± 2,52
внутрішній жир
5,1 ± 0,27
5,0 ± 0,34
м’язовий шлунок
5,0 ± 0,38
5,5 ± 0,52
Маса неїстивної частини:
11,8 ± 0,32
12,5 ± 0,28
голова
кінцівки
5,4 ± 0,38
5,6 ± 0,56

Висновки:
1.Використання ферментного препарату Натузим, для годівлі перепелів
м’ясної породи, з розрахунку 350 г на тонну комбікорму , підвищує живу масу
самиць на 6,5 %, а самців на 8,7% за період досліду. При цьому витрати
комбікорму знижуються на 2,8 та 3,9 %
2. Ферментний препарат, сприяє збільшенню основних забійних
показників, у тому числі, маси грудних м’язів на 20,8 % порівняно з
контрольними показниками
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Summary. It was established that the use of the enzyme preparation in the rations of meat
breed quails causes the increase of live weight at the end of the experiment of females by 6.5% and
males by 18.9%.
The consumption of feed is reduced in females and males by 3.9 and 2.8%, in comparison to
control due to the action of the enzyme preparation Natuzym as a part of quail feeding. Speaking
about slaughter it should be mentioned that undressed carcasses have the weight increase by
13.0%, half-dressed carcasses by 11.7% and dressed ones by 13%. However, the weight of the
thoracic muscles increased by 20.8%, and the femur ones increased by 35.8%. Consumption of
quails of enzyme preparation did not significantly affect the accumulation of internal fat, mass of
the muscular stomach and inedible parts of the carcass.
Key words: quails, feeding, mixed fodder, enzyme preparation, slaughter figures.
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INFLUENCE OF THE PROTRACTED APPLICATION OF FERTILIZERS IS
ON INDEXES OF THE PRODUCTIVITY AND QUALITY SPRING WHEAT

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПОКАЗНИКИ
ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ
Kudriawytzka A.N. / Кудрявицька А.М.
c.a.s. ., as.prof./ к.с.-г.н., доц.
SPIN: 7001-1956
Holoschak A.A. / Голощак О.А.
National university of life and environmental sciences of Ukraine
Kyiv, street of Heroes of defensive, 17,03041
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ, вул. Героїв оборони,17,03041

Анотація. Врожайність і якість зерна ярої пшениці підвищуються при внесенні
полуторної норми мінеральних добрив на фоні післядії органічних, з відповідно високими
показниками якості : збору білку- 0,64 т/га та збору «сирої» клейковини-1,36 т/га.
Ключові слова: пшениця, врожайність, добрива, білок, «сира» клейковина, сорт, ґрунт,
сівозміна.

Урожай та якість ярої пшениці є результатом складної взаємодії рослини з
умовами зовнішнього середовища і визначається співвідношенням двох
величин – числа плодоносних стебел на одиниці площі та маси зерна з одного
колоса. Кожна з цих величин у свою чергу залежить від інших елементів
структури врожаю [1-4].
Тому питання про вплив умов вирощування, біологічних особливостей
сорту, щодо встановлення оптимальних доз мінеральних та органічних добрив
на врожай і якість зерна ярої пшениці має практичне і теоретичне значення [45].
Дослід закладено у трикратному повторенні, розмір посівної ділянки–
172 м2, облікової–100 м2. У досліді використовували аміачну селітру,
гранульований суперфосфат та калій хлористий. Добрива вносили згідно зі
схемою досліду. Польові дослідження проводилися в зерно-буряковій сівозміні.
Аналіз даних по структурі урожаю ярої пшениці Миронівська яра свідчить
про те, що показник загальної кущистості на контролі дорівнював 2,5,
продуктивної кущистості–2,4 (табл.1).
Вищими були показники зальної і продуктивної кущистості на
удобрюваних варіантах і становили відповідно 2,6–3,0 загальної кущистості і
2,5–2,8 продуктивної кущистості (табл. 1).
Довжина колосу на 0,5–1,9 см була більшою на удобрених варіантах
порівняно з контролем, де вона становила 5,9 см. Результати досліджень
свідчать про те, що найбільша довжина колосу-7,8 см, кількість озернених
колосків–16,3 шт та кількість зерен в колосі–32,7 шт в рослинах ярої пшениці
відмічена при внесенні полуторної норми мінеральних добрив (N110Р120К120 ) на
фоні післядії органічних. Цим можна пояснити найбільш високий урожай зерна
на цьому варіанті, який становив 3,79 т/га, при урожаї на контролі–2,06 т/га
(табл.2). На удобрених варіантах значно підвищилася маса 1000 зерен і
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довжина, см

к –сть озернених
колосків, шт

к –сть зерен
в колосі, шт

Маса зерен з
10 рослин,г

Маса 1000 зерен, г

Контроль
Післядія 30 т/га
гною-Фон
Фон+Р80
Фон+Р80К80
Фон+N80Р80К80
Фон+N110Р120К120
N80Р80К80

продуктивна

Варіант досліду

Довжина
рослин,
см

загальна

Таблиця 1.
Вплив тривалого застосування добрив на структуру врожаю ярої
пшениці сорту Миронівська яра
Кущистість
Колос

65,4

2,5

2,4

5,9

12,5

19,4

13,9

40,9

68,3

2,6

2,5

6,4

13,5

21,7

15,6

42,3

68,3
75,8
83,0
84,5
80,1

2,5
2,7
2,9
3,0
2,7

2,4
2,6
2,8
2,8
2,6

6,5
6,8
7,2
7,8
6,8

13,8
14,1
15,5
16,3
14,8

23,3
26,9
30,5
32,7
30,3

17,0
19,1
20,6
22,0
19,9

42,4
43,4
44,5
45,1
44,0

становила 42,3–45,1 г, при масі 1000 зерен на контролі–40,2 г, що сприяло
отриманню вищого урожаю зерна ярої пшениці на удобрених варіантах
(табл.1).
Результатами досліджень встановлено те, що систематичне застосування
мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною сприяє підвищенню урожаю
зерна ярої пшениці на 0,61-1,73 т/га, при урожаї на контролі відповідно
2,06 т/га (табл. 2). Найбільш високий урожай отримано при внесенні
N110Р120К120.на фоні післядії 30 т/га гною – 3,79 т/га зерна ярої пшениці
Найменшу прибавку урожаю отримано на варіантах, де вносились
фосфорні та фосфорно-калійні добрива на фоні післядії органічних, яка
становила відповідно-0,99, 0,81 т/га (табл. 2).
Найбільший вміст білку отримано у варіанті, де вносилась полуторна
норма мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною–16,8 %, з відповідним
показником збору білку–0,64 т/га (табл. 2).
Отримані дані свідчать про те, що найбільший вміст «сирої» клейковини в
зерні ярої пшениці відмічений при внесенні N110Р120К120.на фоні післядії 30 т/га
гною, який становив відповідно -36,1%, з відповідно високим показником збору
«сирої» клейковини – 1,36 т/га. (табл.2)
Висновки
Для отримання стабільних врожаїв зерна ярої пшениці сорту Миронівська
яра (3,5–4,0 т/га) з відповідно високими показниками якості зерна на середньо
забезпеченому азотом, фосфором та калієм лучно–чорноземному карбонатному
легкосуглинковому ґрунті в зерно – буряковій сівозміні - обґрунтованим є
застосування в основне удобрення N80P120K120 на фоні післядії 30 т/га гною.
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Вміст

приріст до
контролю,
т/га

%

2,06

-

-

14,8

0,3

-

31,9

0,66

-

2,67

0,61

-

16,1

0,43

0,13

33,7

0,89

0,23

3,05
2,87
3,45
3,79
3,21

0,99
0,81
1,39
1,73
1,15

0,38
0,2
0,78
1,12
0,54

15,6
16,1
16,3
16,8
16,2

0,47
0,46
0,56
0,64
0,52

0,17
0,16
0,26
0,33
0,22

32,4
33,8
34,6
36,1
34,4

0,98
0,96
1,2
1,36
1,09

0,32
0,30
0,54
0,70
0,43

збір «сирої»
клейковини,
т/га
приріст до
контролю,
т/га

збір білка, т/га

«сирої» клейковини

%

білка

до фону

Без добрив
(контроль)
Післядія 30 т/га
гною (фон)
Фон+Р80
Фон+Р80К80
Фон+N80Р80К80
Фон+N110P120K120
N80Р80К80

Приріст
врожаю,
т/га

до контролю

Варіант досліду

Врожайність, т/га

Таблиця 2.
Вплив тривалого застосування добрив на врожайність зерна ярої пшениці
та показники його якості
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Abstract. Studies on the meadow chernozem is installed that systematic using the mineral
fertilizers on background of the aftereffect organic, provides the gain of the harvest grain sort of the
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: spring wheat мironovskaya - bright on 1,73 t/he. The productivity and quality grain spring wheat
increase when contributing rates of the mineral fertilizers on the meadow chernozem of the
aftereffect organic, with accordingly high factor quality : collection protein -0,64 t/he and
collection gluten 1,36 t/he.
Key words: wheat, productivity, fertilizers, albumen, "raw" gluten, sort, soil, crop rotation.
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THE GRADING OF SOIL

ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ФОСФОГІПСОМ НА ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ
СКЛАД ҐРУНТУ
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Анотація. В роботі розглядаються проблеми погіршення гранулометричного складу
ґрунт та ущільнення підорного шару ґрунту, які можуть виникнути під час ведення
зрошуваного землеробства. Запропоновано спосіб подолання цих негативних явищ, шляхом
проведення хімічної меліорацій фосфогіпсом. Дослідженнями встановлено, що внесення
фосфогіпсу різними розрахунковими нормами привело до позитивних змін у
гранулометричному складі ґрунту та його структурі.
Ключові слова: іригаційне осолонцювання, гранулометричний склад ґрунту, хімічна
меліорація, фосфогіпс.

Вступ. Гранулометричний склад є головним критерієм у встановленні
назви ґрунтів при їх класифікації за Н.А.Качинським [1]. Він показує відповідне
співвідношення
в
ґрунті
механічних
елементів
різних
розмірів
(гранулометричних фракцій) у відсотках і впливає практично на всі його
властивості. Ґрунти за гранулометричним складом поділяють на фізичний пісок
(частки > 0,01 мм) та фізичну глину (частки < 0,01 мм) [2]. Цей розподіл
базується на генезисі ґрунту, при цьому однаковий відсотковий вміст фізичної
глини буде відігравати різну роль у підзолистих ґрунтах, чорноземах та
солонцях, оскільки має різні діапазони значень. При вмісті фізичної глини 43 %
підзолистий ґрунт відносять до важкого суглинку, чорнозем – до суглинку
середнього, солонці – до глини легкої [3].
Формування родючості повністю залежить від гранулометричного складу
ґрунту. Гранулометричний склад впливає на теплові, повітряні, водні, фізичні
та фізико-хімічні властивості ґрунтів. Кількість та якість обмінних іонів,
накопичення та розподіл гумусу, окисно-відновні процеси залежать від
механічного складу ґрунту. Доведено, що легкі ґрунти за гранулометричним
складом легко обробляються, швидко прогріваються, мають гарний повітряний
та водний режим, але погано утримують вологу, мають малу ємність
поглинання, низький рівень гумусу та елементів живлення. Важкі ґрунти,
навпаки, дуже добре утримують вологу, мають високу ємність поглинання,
більш насичені гумусом та елементами живлення. Водночас важкосуглинкові
та глинисті ґрунти мають помірну водопроникність, здатність запливати,
утворювати кірку, злипатись. За цими критеріями кращими вважають
суглинкові ґрунти [3].
Найактивнішою агрономічною складовою ґрунту є фракція < 0,001 мм [1].
Саме ця фракція насичена гумусом, азотом, глинисті частини цієї фракції
формують поглинальну здатність ґрунту та його структуру.
ISSN 2410-6615

101

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

Сприятлива водотривка структура базується на оптимальному поєднанні
глинистих частинок з оптимальним вмістом гумусу, елементів натрію, кальцію,
вміст обмінних основ. Змінюється ситуація при надмірному зволоженні,
надмірному вмісті у ґрунтовому вбирному комплексі воднем, натрієм та
зниженні гумусу.
Основна частина. На основі вище викладеного формуємо основну мету
досліджень – вдосконалення існуючих заходів окультурення зрошуваних
чорноземів шляхом проведення хімічної меліорації відходом виробництва
фосфорних добрив (фосфогіпсом) для регулювання гранулометричного складу
ґрунту.
Дослідження проводили на базі державного підприємства «Дослідне
господарство Дніпровської дослідної станції Інституту овочівництва і
баштанництва НААН України», що знаходиться в с. Олександрівка
Дніпровського району Дніпропетровської області. Було закладено польовий
дослід, який включає 8 варіантів та два фактори: 1 - без внесення фосфогіпсу
без зрошення (контроль); 2 - без внесення фосфогіпсу зі зрошенням (контроль);
3 - внесення фосфогіпсу під культивацію навесні нормою 1,4 т/га без зрошення;
4 - внесення фосфогіпсу під культивацію навесні нормою 3 т/га без зрошення; 5
- внесення фосфогіпсу восени під основний обробіток ґрунту нормою 6 т/га без
зрошення; 6 - внесення фосфогіпсу під культивацію навесні нормою 1,4 т/га зі
зрошенням; 7 - внесення фосфогіпсу під культивацію навесні нормою 3 т/га зі
зрошенням; 8 - внесення фосфогіпсу восени під основний обробіток ґрунту
нормою 6 т/га зі зрошенням. Площа облікової ділянки 25,2 м2. Повторюваність
досліду чотириразова з систематичним розміщенням ділянок. Фосфогіпс
вносили розрахунковими дозами в запас на три роки. Досліди проводили з 2011
по 2015 рр. Досліди розпочато навесні та восени 2010 р. на чорноземі
звичайному малогумусному вилугуваному на суглинковому лесі. Гумусовий
горизонт однорідного забарвлення глибиною 40 - 45 см. Потужність орного
шару 30 см.
Нашими дослідженнями встановлено, що ґрунт на дослідній ділянці за
механічним складом змінюється в бік поважчання при віддалені від р. Дніпро з
легкосуглинкового до важкосуглинкового і легко глинистого з переважанням в
його фракціях часток пилу (від 0,05 до 0,001 мм). Найбільш поширені в цьому
районі чорноземи пилувато-важкосуглинкиві, в механічному складі яких
(орний шар 0-20 см) міститься фізичної глини (часток менших за 0,01 мм) від
45 до 55 %, а часток мулу (менших за 0,001 мм) від 27 до 35 %.
В результаті проведених раніше досліджень встановлено, що при зрошенні
гранулометричний склад ґрунтів вниз по профілю збільшує відсоток мулу та
дрібного пилу. Це пояснюється дезагригатизацією крупних частинок поливною
водою та подрібнення їх у пил і мул [2-4]. Також зрошення переносить мілку
мулисту фракцію з верхніх шарів ґрунту у нижні. Дослідження на чорноземі
південному після 17 років зрошення проказали результати із зменшенням
фізичної глини у орному шарі з 40,32 до 38,99 % [5]. Відмічалось, також,
поважчання шару 20-40 см. Під час іригаційного осолонцювання не так
стрімко, але спостерігаються ті ж самі процеси, що приводять до
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знеструктурення ґрунтів та утворення у нижніх горизонтах ущільненого шару.
Дані гранулометричного складу ґрунту за середніми показниками по роках
досліджень (2011-2013 рр.) наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Гранулометричний склад ґрунту дослідної ділянки (середнє за 3 роки
досліджень)
Варіант Шар
Розмір часток (мм), значення (%)
досліду ґрунту, см 1,0000,2500,0500,01000,005<0,001
0,250
0,050
0,010
0,005
0,001
0-30
4,07
34,89
33,55
2,08
8,96
16,44
1
30-60
5,16
29,46
35,82
3,69
7,56
18,28
0-30
3,81
35,73
33,87
1,96
8,90
16,24
2
30-60
5,21
31,38
34,98
2,20
7,48
18,07
0-30
4,42
35,48
34,24
1,56
8,14
14,39
3
30-60
5,20
30,61
36,0
3,34
7,0
16,57
0-30
4,49
35,76
34,57
1,62
8,25
14,68
4
30-60
5,27
30,87
36,4
3,40
7,1
16,75
0-30
4,51
35,90
34,85
1,67
8,37
14,83
5
30-60
5,30
31,00
36,48
3,42
7,18
16,78
0-30
4,00
36,10
34,25
1,58
8,31
14,10
6
30-60
5,38
31,54
35,0
2,05
7,10
16,00
0-30
4,21
36,28
34,53
1,60
8,43
14,14
7
30-60
5,42
31,61
35,1
2,1
7,14
16,23
0-30
4,37
36,37
34,64
1,68
8,4
14,36
8
30-60
5,51
31,75
35,5
2,1
7,16
16,30
З наведених даних видно, що хімічна меліорація фосфогіпсом покращило
гранулометричний склад ґрунту дослідної ділянки. Суттєво відрізняються
значення розміру часток зі зрошуваним та незрошуваним варіантами. При
зрошенні відбувається зменшення найбільш агрономічно цінної фракції ґрунту
(1,000-0,250 мм) на 0,26 % в орному шарі (0-30 см), тоді як в підорному шарі
(30-60 см) спостерігається збільшення на 0,05 %. Інші фракції фізичного піску
збільшувались по відношенню до контрольного незрошуваного варіанту в
середньому на 0,7 % в орному та підорному шарах ґрунтового профілю.
За значеннями часток фракцій фізичної глини відбувається зменшення
відсотку на 0,12-0,06 % при зрошенні у порівнянні з неполивним варіантом. Ці
дослідження підтверджують факт вимивання мулистої фракції та руйнування
часток більше 0,25 мм при поливах.
Хімічна меліорація фосфогіпсом без зрошення позитивно вплинула на
кількість фракцій фізичного піску. Відбулося збільшення на 0,54 - 0,91 % у
порівнянні з контрольним незрошуваним варіантом. Вміст фізичної глини
навпаки зменшився на 0,87 – 1,13 %. Значення відсотка вмісту фракцій
збільшувалось зі збільшенням норми внесення меліоранту, а саме при нормі
1,4 т/га це значення було 4,42 %, а при нормах 3 та 6 т/га – 4,49 та 4,51 %
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відповідно. Більш суттєве підвищення значень фізичного піску саме в орному
шарі ґрунту на 0,35 -0,44 %, тоді як у підорному шарі ця різниця складає 0,4 –
0,11 %. Це свідчить про більш ущільнений підорний шар ґрунту.
У варіантах зі зрошенням спостерігали також збільшення частинок зі
збільшенням норми внесення меліоранту, збільшення фракцій фізичного піску
та зменшення фракцій фізичної глини. В орному шарі ґрунту відбулося
збільшення фракцій фізичного піску на 0,31-0,35 % у порівнянні з контрольним
зрошуваним варіантом, що на 0,23–0,56 % менше варіантів без зрошення. Вміст
фізичної глини навпаки зменшився на 0,89–1,04 %. Значення відсотка вмісту
фракцій (1,000–0,2500 мм) збільшувалось зі збільшенням норми внесення
меліоранту. Так при нормі 1,4 т/га це значення було 4,00 %, при нормах 3 та 6
т/га – 4,21 та 4,37 відповідно, що на 0,42-0,14 % менше у порівнянні з
незрошуваними варіантами. Це вказує на меншу реакцію ґрунту на фосфогіпс
ніж на зрошення. У підорному шарі вміст фізичного піску збільшився на 0,12–
0,4 %, а вміст фізичної глини зменшився на 0,73–0,87 % у порівнянні з
контрольним зрошуваним варіантом. Як і у варіантах без зрошення при
зрошенні відбувається ущільнення підорного шару ґрунту.
Ґрунти класифікують ще за такою генетичною ознакою, як – структура.
З'єднані між собою механічні елементи агрегатів утворюють структуру ґрунту.
Якісний склад, форма, розміри у одного тупу ґрунту буде різна в залежності від
місця відбору, горизонту та пори року [6]. Ґрунти бувають структурні та
безструктурні. Структурна форма розділена на різні частинки з відповідною
формою та величиною – грудки. Безструктурний стан містить окремі механічні
елементи, які не з'єднані між собою або мають вигляд суцільної зцементованої
маси. Основна характеристика структурних частинок не форма, а їх властивості
(розмір, водостійкість, пористість та ін.).
У результаті численних досліджень доведено, що зрошення та механічний
обробіток порушують структуру ґрунту [4-6]. Надмірний обробіток ґрунту
приводить до зменшення структурності через механічний розпад частинок. При
зрошенні, як зазначалось раніше, руйнуються водостійкі агрегати, що
викликано безпосередньо фізичною дією води на частинки та через зміну
хімічних властивостей ґрунту під дією води. Це приводить до утворення
поверхневої кірки та збільшення щільності ґрунту [6,7].
На початку проведення зрошення у дослідному господарстві ґрунт мав
дрібногрудочкувату структуру. Проведення обробітку ґрунту у вологому стані
та надмірне зволоження привело до ущільнення ґрунту, незадовільного
проникнення води і повітря у нижні горизонти. Гумусово-елювіальний
горизонт (0-30 см) має порохувату структуру в сухому стані брилистий і
тріщинуватий. Підорний шар ґрунту дослідної ділянки має грудкувато-зернисту
структуру, сухий, коріння відсутнє. Наступний гумусово-перехідний горизонт
(30-45 см) має темно-сіре забарвлення згори та змінюється на бурий при
заглибленні вниз по профілю, структура горіхувато-грудкувата, злегка
ущільнений, сухий, перехід у наступний горизонт поступовий. Перехідний
горизонт майже відсутній (45-50 см) неоднорідний за кольором із затіканням
гумусу, горіхувата структура, вологий, скіпає від 10 %-ої соляної кислоти.
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Верхня частина ґрунтоутворюючої породи (50-110 см) має темно-бурий колір,
структура у верхній частині горіхувата, що донизу переходить у грудкувату,
складення ущільнене, вологість свіжа, перехід у ґрунтоутворюючу породу
поступовий. Ґрунтоутворююча порода (110-150 см) перехід поступовий, світлобурий колір, ущільнений, структура горіхувато-грудкувата, палевий лес,
зустрічаються прожилки карбонатів.
Висновок. Проведені дослідження показали, що відбувається вимивання
мулистої фракції та руйнування часток більше 0,25 мм при поливах (зменшення
відсотку часток фракцій фізичної глини на 0,12-0,06 % при зрошенні у
порівнянні з неполивним варіантом). Під впливом хімічної меліорація
фосфогіпсом без зрошення відбувається збільшення фракцій фізичного піску на
0,54-0,91 % у порівнянні з контрольним незрошуваним варіантом; вміст
фізичної глини навпаки зменшився на 0,87 – 1,13 %. Значення відсотка вмісту
фракцій фізичного піску збільшувалось зі збільшенням норми внесення
меліоранту. В усіх варіантах досліду відбувається ущільнений підорного шар
ґрунту.
У варіантах зі зрошенням спостерігали також збільшення фракцій
фізичного піску та зменшення фракцій фізичної глини. При поливі фракційний
склад ґрунту менше реагує на фосфогіпс ніж на зрошення.
Зрошення привело до втрати агрономічно-цінної структури дослідного
ґрунту (дрібногрудкувата). Проведення хімічної меліорації покращило
структуру дослідного ґрунту.
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Аннотация. Интенсивность земледелия достигается в большинстве случаев
благодаря орошению. Под влиянием оросительной воды различного качества происходит
обесструктуривание почвы и образование уплотненного горизонта за счет изменения
гранулометрического состава почвы. Ирригационное осолонцевание приводит к увеличению
процента ила та мелкого песка вниз по профилю.
Проведение химической мелиорации фосфогипсом разными расчетными дозами
приводит к позитивным изменениям гранулометрического состава почвы.
Ключевые слова: ирригационное осолонцевание, гранулометрический состав почвы,
химическая мелиорация, фосфогипс.
Abstract. The intensity of agriculture is achieved in most cases due to irrigation. Under the
influence of irrigation water of different quality, the soil is lost constitution and it generates the
packed soil at the expense the soil grading. Irrigation salinization leads to increase in the
percentage of the sludge and fine sand down the profile. The chemical reclamation of
phosphogypsum with different calculated doses leads to positive changes in the soil grading.
Key words: іrrigation salts, grading of soil, chemical melioration, phosphogypsum.
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государственных органов в реализации инновационной стратегии на федеральном и
региональном уровнях, региональные аспекты инновационного развития в России, а также
пути их преодоления на макро и микро уровнях.
Ключевые слова: государственное управление, управление инновационной
деятельностью, инновационное развитие РФ

Вступление.
На сегодняшний день, учитывая нестабильность мировой экономики и
постепенный переход к инновационному обществу, возникает актуальная
потребность в подробном плане социально–экономического развития страны,
где будут четко прописаны последовательные шаги развития российского
общества. Этот план представлен в виде концепций, направленных на
минимизацию внешних воздействий и последствий мирового экономического
кризиса. Глобальной же целью такой концепции является обеспечение России
лидирующих позиций в мировой экономике.
Основная часть.
Вопросам перехода экономики РФ на инновационный путь развития
уделяется самое пристальное внимание на правительственном уровне. Об этом
свидетельствует
ряд
нормативно-правовых
документов,
принятых
Правительством РФ и нашедших поддержку Президента Российской
Федерации, в частности Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года [3], Стратегия экономической безопасности
РФ на период до 2030 года [1], Стратегия национальной безопасности РФ
[2].Формирование и осуществление государственной инновационной политики
обеспечивает орган государственной исполнительной власти РФ, назначаемый
Правительством РФ. Инновационную политику на уровне субъектов РФ
разрабатывают и реализуют органы государственной власти непосредственно
субъектов РФ в соответствии с государственной инновационной политикой и
региональными интересами.
В качестве промежуточного результата ранее реализуемой Стратегии
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инновационного развития РФ стоит отметить:
• увеличение государственного финансирования фундаментальной науки
и прикладных разработок, осуществляемое посредством федеральных целевых
программ и государственных фондов финансирования науки;
• создание институтов развития в сфере инноваций, таких как: Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
венчурные фонды, в том числе с государственным участием через открытое
акционерное общество «Российская венчурная компания», государственную
корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» и
акционерное общество «РОСНАНО»;
• программы по формированию национальных исследовательских
центров;
• успешное развитие инфраструктуры, поддерживающей инновационную
деятельность, в частности особых технико-внедренческих экономических зон,
предусматривающие значительные льготы инновационным компаниям,
наукоградов, технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий
и федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием;
• государственную поддержку и участие в создании и развитии
инновационных территориальных кластеров;
• утверждение «дорожных карт» развития новых отраслей по таким
направлениям как биотехнологии, фотоника, инжиниринг и промышленный
дизайн;
• доработку
правового
режима
осуществления
инновационной
деятельности;
• принятие закона, разрешающего бюджетным учреждениям образования
и науки создавать малые инновационные предприятие;
• усовершенствование
регулирования
экспорта
инновационной
продукции.
Несмотря на позитивные результаты, на повестке дня остается ряд
нерешенных проблем и негативных тенденций, значимых для инновационного
развития, которые так и не удалось переломить.
Актуальной остается проблема оттока квалифицированных кадров из
научной сферы в экономические сферы деятельности, связанная с
неспособностью научно-исследовательских учреждений удержать молодых
специалистов достойной оплатой научного труда.
Достаточно большое количество открытых вопросов, связанных с
интеграцией российской инновационной системы в мировую систему,
созданием конкурентной среды, стимулирующей использование инноваций,
налаживанием взаимодействия науки и бизнеса, повышением уровня
коммерциализации научных разработок государственных академий и вузов в
России до уровня развитых стран.
В этой связи следует также указать на отсутствие устоявшейся практики
сотрудничества
между
научно-исследовательскими,
образовательными
организациями и инновационно ориентированными компаниями по разработке
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и внедрению инновационного продукта, а также устаревшую систему
бухгалтерского учета, не соответствующую мировым стандартам, что
препятствует коммерциализации объектов инновационной деятельности и их
оценке.
Отдельно стоит обозначить проблему неприспособленности системы
государственной статистики и ее несоответствие целям управления
инновационным развитием. В частности, статистические данные и показатели,
отражающие ключевые параметры инновационного развития, становятся
доступны с существенным опозданием, что не дает возможность своевременно
принимать решения и корректировать направление развития как на
государственном уровне, так и на уровне бизнеса.
Учитывая вышеупомянутые проблемы, стратегия инновационного
развития РФ на период до 2020 года определяет как приоритетные направления
ее реализации, выполнение следующих задач: развитие кадрового потенциала в
сфере науки, технологий и инноваций; стимулирование инновационной
активности
бизнеса;
максимальную
интеграцию
современных
информационных технологий в деятельность
органов государственного
управления; формирование устойчиво развивающегося сектора исследований и
разработок; обеспечение открытости национальной инновационной системы и
экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания и
использования нововведений; усовершенствование и активизация деятельности
по реализации инновационной политики, осуществляемой органами
государственной власти на уровне субъектов Российской федерации и
муниципальными образованиями.
Инновационная политика не является независимой, она всецело
направлена на реализацию общего курса социально–экономической политики
страны.
Структура инновационной политики подразумевает под собой
комплекс мер и систему мероприятий промышленного, научного и
инновационных направлений, как следствие, это приводит к вовлеченности в
процесс ее формирования различных министерств. Инновационное развитие
предполагает не только процесс внедрения инноваций, но и создание
благоприятных условий, обеспечивающих его успешное осуществление.
Усиление роли управления социально–экономическим развитием
территориальных образований делает актуальной разработку региональных
программ инновационного развития с учетом особенностей регионов. При этом
необходимо обеспечить обратную связь в системе государственного
управления на федеральном уровне с целью повышения эффективности
разрабатываемых мер по поддержке инноваций в соответствии с
региональными потребностями.
На данный момент, экономическое развитие регионов и промышленности
сдерживается, во-первых, низкой восприимчивостью бизнеса к инновациям
технологического характера, во-вторых, структурными проблемами в
организации управления инновациями на уровне организаций.
Повысить эффективность экономики региона и вывести ее на
конкурентный уровень возможно созданием инновационных кластеров или
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кластеров потенциальных инноваций, которые представляет собой объединение
предпринимателей, различных бизнес структур и органов власти, что позволяет
сконцентрировать ресурсы, инновационные знания и технологии для
производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции или услуги.
В связи с этим возникает необходимость образования на региональном уровне
модулей национальной инновационной системы Российской Федерации.
Несмотря на то, что работы по формированию территориальных кластеров
ведутся достаточно активно на региональном уровне, стоит отметить их
замкнутый характер, который проявляется в отсутствии межкластерных связей,
механизмов информационной поддержки и взаимодействия участников
кластеров. Безусловно, изучение межкластерных взаимодействий и создание
электронного информационного пространства позволит осуществлять в регионе
более интегрированную кластерную политику и, как следствие, использовать
наработанный
опыт
для
создания
новых
территориальных
и
межтерриториальных кластеров.
Заключение и выводы.
С целью повышения эффективности деятельности крупных предприятий и
государственных корпораций и их перехода на инновационную модель
развития важное значение имеет выстраивание корпоративных инновационных
систем, подразумевающее несколько этапов: формирование базовых
управленческих структур и механизмов; создание условий для реализации
прорывных инновационных проектов и обеспечения технологического сдвига;
развитие инновационной инфраструктуры, среды и культуры.
Дальнейшее повышение уровня и качества инновационной деятельности
на федеральном, межрегиональном и организационном уровнях не
представляется эффективным без разработки электронного механизма
координации всех аспектов инновационной деятельности, создания единой
информационной базы инновационных разработок, нуждающихся в поддержке
и развитии, увеличения доли государственно-частного партнерства в
реализации инновационных проектов.
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы, связанные с влиянием внешних
аспектов развития корпоративной социальной ответственности бизнеса (КСО) в
современных социально-экономических условиях его развития. В статье рассмотрено
понятие корпоративной социальной ответственности бизнеса с помощью основных
составляющих – благотворительности, спонсорства, социальных инвестиций и
устойчивого развития. Кроме того, автор раскрывает преимущества от реализации
внешней КСО, влияющие на развитие компаний.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, стратегия, корпоративная
социальная ответственность (КСО), социальная политика.

Вступление.
Корпоративная социальная ответственность бизнеса, сегодня, это одна из
самых обсуждаемых проблем в современном мире. Связано это с тем, что
заметно возросла роль бизнеса в развитии общества, повысились требования к
открытости в деловой сфере. Многие компании четко осознали, что успешно
вести бизнес, функционируя в изолированном пространстве, невозможно.
Поэтому интеграция принципа корпоративной социальной ответственности в
стратегию развития бизнеса становится характерной чертой ведущих
российских компаний.
В условиях усиливающейся конкуренции производителей товаров и услуг,
и, связанного с этим роста затрудненности продуктовой дифференциации,
необходимость эмоционального воздействия на потребителей приобретает
особое значение. Компаниям нужно уметь распознавать не только нужды, но и
проблемы, которые волнуют потребителей, и быть готовыми оказывать помощь
в их решении.
Основной текст
Корпоративная
социальная
ответственность,
сегодня,
является
неотъемлемой частью предприятия, если оно стремится учитывать интересы
персонала, и нацелено на устойчивое развитие собственной деятельности.
Иными словами, КСО – это концепция, согласно которой организация, помимо
соблюдения законов и производства качественного продукта/услуги,
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добровольно берет на себя дополнительные обязательства перед обществом, а
также взаимодействует со стейкхолдерами. Основными стейкхолдерами
предприятий являются: акционеры, потенциальные инвесторы, кредиторы,
потребители, социум, государство [1].
Официальные отчеты по КСО являются основным инструментом
коммуникации между компанией и ее контактными аудиториями. Эти отчеты
представляют собой добровольные доклады, включающие информацию о
политике компании по отношению к обязательствам, которые были приняты в
рамках концепции КСО. Данные отчеты помогают выработать систематический
подход к управлению, а также выявить возможные риски, способствуя
повышению конкурентоспособности компании.
Существуют разные способы реализации сообщений о социальной
ответственности в коммуникационных материалах бренда. Коммуникация КСО
может иметь убеждающий или информационный характер. Убеждающая
коммуникация, как правило, позитивно влияет на намерение покупки
потребителем товаров с атрибутами КСО и на его отношение к компании, как
социально ответственному субъекту. Информационный вид коммуникации, с
другой стороны, просто обеспечивает сведениями о практиках КСО компании.
Цель такой коммуникации – построение репутации компании, формирующее ее
репутационный капитал, а не попытка склонить потребителя к покупке [2].
Некоторые исследователи утверждают, что такие ненавязчивые формы
коммуникации КСО, как, например, ежегодные отчеты и корпоративные сайты,
воспринимаются как более уместные по сравнению с убеждающей
коммуникацией.
В научной литературе использование КСО в коммуникации часто
связывают с понятием cause-related marketing, которое не имеет устоявшегося
перевода на русский язык. Его называют маркетингом социально значимой
проблемы или социально значимым маркетингом (в данной работе будет
использоваться второй вариант). В текущей практике он является одним из
видов социального маркетинга. Это понятие в упрощенной форме
подразумевает взаимовыгодную кооперацию бизнеса и различных
некоммерческих организаций (НКО) [3].
На практике же это зачастую реализуется следующим образом: компания
заявляет о том, что будет перераспределять часть денег, полученных от продаж
товара на социальные нужды, стимулируя потребителей стать участником этой
инициативы путем покупки. Согласно исследованиям, социально значимый
маркетинг оказывает положительное влияние на имидж бренда, его
узнаваемость, осведомленность о нем покупателей, на отношение к бренду и
намерение совершить покупку. Так, в результате позитивный эффект от
подобной коммуникации касается всех сторон – и потребителей, и компании, и
НКО, участвующей в реализации собранных средств.
Однако, в результате более тесного изучения практик внедрения и
коммуникации КСО, исследователи выявили ряд серьезных проблем. В
результате массового использования сообщений о КСО в маркетинговых
активностях разных брендов, сегодня, заметность такой коммуникации для
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потребителя уменьшается, он начинает привыкать к тому, что все известные
бренды так или иначе оказываются, вовлечены в практику КСО. На этом
спекулируют другие, в том числе маленькие и не всегда честные компании.
Популярность КСО у потребителя и желание заработать заставляет
некоторые организации использовать социально значимый маркетинг ради
самого себя, потому как прибыль от продаж товаров, участвующих в
программах КСО, гораздо больше, чем те дополнительные вложения, которые
будут потрачены в социальных целях (к тому же такие вложения могут быть
изначально заложены в стоимость товара). В результате имеет место
определенный скептицизм, возникающий, когда потребители считают, что
компания действует скорее из корыстных целей, чем на благо общества. Если
потребитель думает, что компания использует КСО исключительно для
улучшения своего имиджа, то такой мотив воспринимается им негативно.
Существует мнение, что социально значимый маркетинг – одна из самых
рискованных форм КСО, поскольку имеет наибольший «потенциал» для
скепсиса со стороны потребителей [4].
В результате мы имеем дело с тем же информационным «шумом», только
по отношению к сообщениям о КСО. Каждый производитель, стараясь не
остаться позади в этой «социальной» гонке, стремится каким- либо образом
заявить о собственном ответственном поведении. Товары производятся только
из ответственно добытых компонентов и продуктов, а каждый супермаркет
поддерживает местные хозяйства, стараясь найти отклик в сердце потребителя.
Позитивное влияние на имидж компании является наиболее очевидным
результатом деятельности в области КСО. Последняя способствует росту
нематериальных активов компаний, то есть повышает ценность их бренда и
порождает доверие, что в результате оказывает влияние на уровень продаж и
качество взаимодействия со стейкхолдерами. Очевидно, проследить прямую
зависимость между КСО и повышением уровня продаж довольно
затруднительно, однако, такие попытки предпринимаются. Подтверждением
положительного влияния является даже то, что большинство крупнейших
мировых компаний одновременно занимают верхние позиции в области
применения КСО.
В условиях сильной конкуренции использование компанией принципов
КСО, как показывает практика, может стать серьезным преимуществом.
Сегодня потребитель хочет получить не просто товар или услугу: покупая тот
или иной продукт, он хочет быть ответственным и стать частью чего-то понастоящему важного. Опыт показывает, что недооценка или неэтичное ведение
дел российскими компаниями во время рыночных реформ привели к снижению
доверия и росту негатива со стороны потребителей.
Развитие корпоративной социальной ответственности и расширение ее
применения оказывает серьезное влияние и на маркетинг. Сегодня на полках
магазинов можно увидеть немало «зеленых» товаров, упаковка которых
сделана из полностью перерабатываемых материалов, а продукты, для
изготовления которых закупаются только у фермерских хозяйств данного
региона. При этом менеджмент этих компаний борется за сохранение
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окружающей среды и отчисляет часть прибыли в благотворительные фонды.
Потребители все чаще видят подобные заявления, которые нередко находят
отклик. Люди во всем мире обеспокоены экологическими проблемами и
проблемами глобального потепления, нищеты, детского труда и тому
подобными, и, многие организации начинают заниматься такими проблемами,
жертвуя средства или товары на добрые дела и принимая программы
устойчивого развития.
Основными предпосылками внедрения практики КСО компаниями
являются обострение конкуренции в связи с глобализацией, растущее влияния
корпораций, усиление механизмов регулирования со стороны государства,
масштабная борьба компаний за высококвалифицированные и талантливые
кадры, рост гражданской активности и возрастающая роль нематериальных
активов.
Внедрение системы КСО в стратегическое управление позволяет
компаниям не только повышать уровень жизни общества, но и способствует
улучшению показателей эффективности деятельности компании. Успешно
развивающаяся компания с хорошей деловой репутацией на рынке позволяет
бизнесу привлекать и удерживать высококвалифицированных сотрудников,
создавая благоприятную среду для их профессионального развития и
карьерного роста. Более того, компании, зарекомендовавшие себя на рынке в
качестве социально ответственных игроков, могут значительно снижать свои
издержки в различных аспектах своей деятельности и повышать свою
конкурентоспособность. Эффективно работающая система КСО является также
одним из основных факторов при определении инвестиционной
привлекательности фирм [5]. А интеграция принципов КСО в процессы
принятия решений компаний позволяет минимизировать нефинансовые риски и
учитывать большее количество возможностей.
Заключение и выводы.
Развитие КСО в России близко к общемировой тенденции постепенной
интеграции концепции в корпоративную стратегию, перехода к идеологии
социальных инвестиций, отвечающих долгосрочным интересам и общества, и
бизнеса. Несмотря на существующие проблемы и учитывая недолгую историю
российских компаний в проектах КСО, текущее состояние КСО в России
можно оценить положительно.
В ходе нашего исследования были рассмотрены внешние аспекты развития
КСО в современных условиях. Было рассмотрено понятие корпоративной
социальной ответственности с помощью основных составляющих –
благотворительности, спонсорства, социальных инвестиций и устойчивого
развития. Кроме того, были раскрыты преимущества от реализации внешней
КСО, влияющие на развитие компаний. Среди них можно выделить прямые и
непрямые внешние выгоды. Непосредственно к прямым выгодам относятся
улучшение репутации компании, и, ее отношений со стейкхолдерами, а также
повышение публичности компании. Непрямые выгоды сильнее привязаны к
развитию компании. Реализуя КСО, компания может получить доступ к
дополнительным рынкам и капиталу, сократить нефинансовые риски.
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Abstract. In the article, the author examines issues related to the influence of external aspects
of the development of corporate social responsibility of business (CSR) in the current socioeconomic conditions of its development. The article deals with the concept of corporate social
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sustainable development. In addition, the author reveals the advantages of the implementation of
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам развития внутреннего туризма
посредством создания событийных мероприятий. В качестве эффективного событийного
мероприятия в последние годы стал Всероссийский проект «Новогодняя столица России»,
который способствует развитию экономики региона и повышению культурного уровня
населения. Проект «Новогодняя столица России» также способствует развитию народных
промыслов, волонтерства, коллекционирования, направлен на пропаганду здорового образа
жизни и несет много позитивных аспектов.
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Каждый субъект РФ стремится развить свою экономику посредством
развития производства и сферы услуг. Развитие производства в различных
сферах деятельности приводит к увеличению поступления налогов и сборов,
формирует и сохраняет рабочие места, развивает уровень жизни населения и
несет много иных положительных аспектов. Одним из эффективных
направлений деятельности для большинства регионов является развитие
внутреннего туризма (в данном случае речь идет о внутреннем туризме в
рамках каждого региона РФ). А развитие внутреннего туризма в рамках
субъектов РФ приводит и к развитию внутреннего туризма в рамках сраны в
целом. Туризм способствует развитию и смежных (взаимосвязанных) сфер
деятельности: транспорт, гостиничный бизнес, сфера услуг, сфера
общественного питания и т.д. Туризм привлекает в регион (и страну) денежные
средства, которые тратятся непосредственно в местах пребывания туристов.
Сфера туризма способствует поднятию уровня жизни, культурного уровня
населения. Туризм также помогает привлекать инвестиции в регион. На
современном этапе инвестиционная привлекательность региона в значительной
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степени зависит от того, насколько эффективно используется его политический,
социально-экономический и культурно-исторический потенциал. Нужно
отметить, тот факт, что между регионами России идет постоянная конкуренция
за инвестиции и успех в конкурентной борьбе во многом зависит от имиджевой
политики региональных властей, выстраивающей эффективную обратную связь
с населением региона [2]. Органы власти субъектов РФ стремятся придать
(обоснованно получить) соответствующий статус отдельных населенных
пунктов, например, существуют такие статусы, как: город-герой, город
воинской славы, город воинской доблести, наукоград и т. д. [1]. Еще одним
инструментом получения (на время) подобных статусных званий населенных
пунктов в России стал Всероссийский проект «Новогодняя столица России».
Как видно из названия, определенным населенным пунктам на время
(проведения новогодних праздников) на конкурсной основе присваивается
звание «Новогодняя столица России». Отметим, что схожие по своей сути
проекты уже появлялись в нашей стране. В качестве примера можно привести
историко-культурные и туристские бренды всероссийского значения: "Великий
Устюг - родина Деда Мороза", "Вологда - новогодняя столица Русского
Севера". Подобные масштабные мероприятия способствуют развитию
туристического потенциала региона, привлечению ткристов и развитию
региона [7].
Конкурс новогодних столиц России проводится при поддержке
Министерства культуры РФ с 2012 года. Каждый год эксперты выбирают
город, который станет символом праздника. Цель проекта - популяризация
туризма в стране, как въездного, так и внутреннего.
Каждый год Министерство культуры РФ, на основе заявок, выбирает
какой-то один город, который и становится новогодней столицей в России.
Новогодней столицей России были следующие города: Казань (2012-2013
г.); Вологда (2013-2014 г.); Владимир (2014-2015 г.); Сортавала (карельский
город) (2015-2016 г.); Тамбов (2016-2017 г.); Ханты-Мансийск (2017-2018 г.);
Тула (2018-2019 г.).
Символом проекта «Новогодняя столица России» была признана
хрустальная снежинка, которая не тает.
«Новогодняя столица России»- это не только почетное звание на время, но
и возможность показать город со всеми достопримечательностями, привлечь
гостей из других регионов России (развитие туризма в рамках конкретного
региона) и стран (развитие туризма в рамках страны в целом).
Как уже отмечалось, развитие внутреннего туризма приводит к развитию
экономики и культуры субъекта РФ.
В рамках мероприятий «Новогодняя столица России» осуществляется и
развитие традиционных промыслов конкретного региона. В каждом регионе
свой известный бренд, например: вологодские кружева, филимоновская
игрушка, тульская гармонь, гжельский фарфор, дымковская игрушка и т.д. И
местные органы власти, бизнес, мастера народного промысла стремятся
прославить и популяризировать именно свой промысел [3]. Изделия народных
промыслов популяризируются, увеличивается спрос на подобные изделия:
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жители и гости новогодней столицы приобретают подобные изделия в качестве
сувениров и т.д.
Необходимо отметить, что подобные мероприятия организовываются
заранее, при активном участии властей региона, общественных организаций и
коммерческих структур. И, помимо финансовых ресурсов, очень важным
ресурсом при организации и проведении подобных общероссийских
мероприятий становится «человеческий капитал», формируемый из
профессионалов на каждом уровне общества: представителей органов власти,
деятелей общественных организаций, сотрудников коммерческих организаций
и т. д. [8]. Немаловажная роль в подобных мероприятиях ложится на плечи
волонтеров, которые способствуют жителям и гостям города ориентироваться
по праздничным мероприятиям и площадкам (проведения мероприятий).
Волонтёры способствуют созданию и поддержанию хорошего настроения и
праздничного состояния и т.д. Роль волонтеров и добровольцев очень важна в
подобных масштабных мероприятиях [6]. И при активном взаимодействии всех
категорий граждан (органов власти, бизнеса, общественников) и происходит
эффективное и запоминающееся мероприятие общероссийского масштаба.
Необходимо отметить, что подобные мероприятия организовываются и
проводятся на основании нормативно-правовой основе каждого региона.
Органы власти принимают соответствующие документы, например:
Распоряжение КМ РТ от 24.12.2012 N 2397-р «О мероприятиях по реализации
проекта "Казань - Новогодняя столица России»; Распоряжение Администрации
города Ханты-Мансийска от 01.09.2017 N 170-р "О подготовке и проведении
Общероссийского событийного мероприятия "Новогодняя столица России 2017
- 2018" ; Распоряжение правительства Тульской области от 06.02.2018 N 53-р
"О создании организационного комитета по подготовке и реализации
Всероссийского проекта "Новогодняя столица России" и др.
Как видно из названий приведенных документов, руководство субъектов
РФ, где проводились мероприятия «Новогодняя столица России» были
нацелены на развитие внутреннего туризма непосредственно региона. В
качестве событийного мероприятия использованы новогодние праздники, что
обусловлено длительными массовыми выходными днями (мини-каникулы) для
широких масс населения.
В рамках праздничных мероприятий организовывается соответствующая
новогодняя почта (доставка писем и открыток с поздравлениями), создается
Приемная Деда Мороза, формируются различные культурные и
развлекательные мероприятия на различных площадках, в т. ч. в музеях,
парках, площадях и т.д. На данных мероприятиях пропагандируются и
рекламируются местные достопримечательности, народные промыслы,
доносится история развития региона и т.д. Причем подобные мероприятия
нацелены не только на гостей региона, но и на жителей региона, которые
получают возможность лучше узнать свой край.
Необходимо отметить, что
подобные мероприятия способствуют развитию коллекционирования и
сохранения родной истории. Сувенирная продукция, продукция народных
промыслов остается у жителей и гостей новогодней столицы, люди более
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бережно начинают относиться к истории родного края и т.д. изделия народных
промыслов также способствуют сохранению родной истории, прививают
уважение к родной истории [4].
Для коллекционеров различных направлений появляются экспонаты
(например, почтовые конверты и открытки, магнитики, жетоны, значки и т.д.),
которые сохраняются в коллекциях. А коллекционирование как таковое
способствует развитию и сохранению культурного уровня населения [5].
Анализируя статистику проведения Всероссийского проекта «Новогодняя
столица России» на протяжении 7 лет, можно сказать, что на праздничные
мероприятия приезжает много гостей из других регионов России и других
стран. Количество гостей региона на период проведения праздничных
мероприятий увеличивается в несколько раз, величина посетителей
мероприятий из других субъектов страны исчисляется десятками и даже
сотнями тысяч людей.
Всероссийский проект «Новогодняя столица России» будет продолжаться
в нашей стране, способствуя развитию экономики и культуры. Практика
подобных событийных мероприятий показывает, что подобные мероприятия
(при правильной организации и реализации) не только окупаются, но и
приносят положительный эффект и способствуют развитию региона и страны в
целом. Развитие внутреннего туризма способствует активному развитию
экономики, повышает статус субъекта, а также способствует решению
социальных задач в развитии современного общества. Подобная практика
(развитие внутреннего туризма посредством событийных массовых
праздничных мероприятий) может использоваться и в других странах.
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Аннотация. Вопросы состояния и развития банковского сектора страны актуальны
как для самой страны (Республика Казахстан), так и для ближайших соседей, торговых
партнёров. В работе за 2013-2017 гг. рассматриваются структура, концентрация,
рентабельность, основные финансовые и макроэкономические показатели работы
банковского сектора, динамика процентной маржи и спрэда банков второго уровня,
суверенные рейтинги страны.
Ключевые слова: основные финансовые и макроэкономические показатели работы
банковского сектора, суверенные рейтинги, банки второго уровня.

Банковская система – это совокупность разных видов банковских
институтов, действующих в рамках единого финансово-кредитного механизма.
Только как целостное образование банковская система может обеспечить свое
эффективное развитие [1]. Для банков и их клиентов всё очевиднее становится
тот факт, что денежно-кредитные институты, обладая огромной созидательной
силой, существенно влияя на общественное развитие, тем не менее,
оказываются зависимыми от экономической среды, на их деятельности более
явно отражаются достижения и проблемы экономики. Для всех становится
очевидным, что, неся бремя ответственности перед обществом за
удовлетворение его потребностей, банки по различным причинам могут не
только не справиться с решением своих задач, но и оказать негативное
воздействие на экономическое развитие.
Так за 5 лет банковская система Казахстана потеряла 6 банков второго
уровня (БВУ), 4 БВУ с иностранным участием, 3 дочерних БВУ (табл. 1). В
основном в результате процессов слияний и поглощений, более сильными
банками более слабых, в том числе в результате государственной поддержки
банковского сектора для достижения финансовой устойчивости последнего.
Отметим, что филиальная сеть БВУ РК также сократилась за период на 45
единиц, что связано как со снижением общей численности банков, так и с
уходом банковского бизнеса в сеть Интернет на фоне девальвационных
колебаний курса национальной валюты, начиная с 2016 года (в результате
привязки стоимости арендуемых площадей к курсу базовой иностранной
валюты).
Из табл. 2 мы видим, что девальвация благоприятно повлияла на работу 5
крупнейших банков страны, увеличив их долю с 52,4% до 59,2% на 01.01.16 г. и
в целом на 2,2% за 5 лет (сказалась переоценка активов и возможность
диктовать свои условия на рынке). Однако по доле 5-ти крупнейших банков
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01.01.17 г.

01.01.18 г.

Откл. за 5
лет

Источник: [2].

01.01.16 г.

Количество БВУ, в т.ч.
- банки со 100% участием государства в
уставном капитале
- БВУ с иностранным участием
- дочерние БВУ
Количество филиалов БВУ

01.01.15 г.

Наименование

01.01.14 г.

Структура банковского сектора за 2013-2017 гг., ед.

Таблица 1

38
1

38
1

35
1

33
1

32
1

-6
0

17
14
378

16
14
395

16
13
346

15
11
349

13
11
333

-4
-3
-45

01.01.16 г.

01.01.17 г.

01.01.18 г.

Откл. за 5
лет

Доля 5 крупнейших банков в активах
БВУ РК
Доля
5
крупнейших
банков
в
совокупном ссудном портфеле
Доля
5
крупнейших
банков
в
совокупных вкладах клиентов

01.01.15 г.

Наименование

01.01.14 г.

Таблица 2
Концентрация банковского сектора РК за 2013-2017 гг., %.

55,4

52,4

59,2

58,2

57,6

2,2

62,1

58,9

63,4

60,6

56,6

-5,5

54,4

51,0

60,6

58,2

60,5

6,1

Источник: [1].

в совокупном ссудном портфеле за 5 лет наблюдаем сокращение на 5,5% с
отметки в 62,1% до 56,6%, при том, что на 01.01.15 г. был зафиксирован рост
дот63,4%. Это свидетельствует об уходе крупных банков в работу с
некредитными активами (ценными бумагами) при одновременном ужесточении
кредитной политики, и агрессивной кредитно-инвестиционной политике менее
крупных банков (дочерних, либо с иностранным участием, имеющим
свободный доступ к ресурсам материнского банка либо иностранному рынку
межбанковских кредитов). Доля 5 крупнейших банков в совокупных вкладах
клиентов выросла за период на 6,1% с отметки в 54,4% до 60,5%. Почти треть
казахстанского рынка вкладов принадлежит 5 крупнейшим банкам.
Максимальный рост за период принадлежит показателю доля в совокупных
вкладах, что на фоне сокращения доли в совокупном ссудном портфеле, может
свидетельствовать о замедление прибыльности бизнеса 5 крупнейших банков.
Учитывая отрицательную динамику чистой процентной маржи и
положительную динамику чистого процентного спрэда банковского сектора РК
(рис. 1), с сокращением разрыва между ними после девальвационного 2015
года. За анализируемый период чистая процентная маржа банковского сектора
сократилась на 0,5%. Чистый процентный спрэд вырос на 1,4%. Девальвация
внесла свои коррективы в конкурентную расстановку сил и рентабельность
банковского бизнеса в стране (рис. 2 и 3).
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Рис. 1. Динамика чистой процентной маржи и чистого процентного спрэда
БВУ РК за 2013-2017 гг., %.
Источник: [1].

Рис. 2. Динамика прибыли/убытка банковского сектора РК за 2013-2017
гг., млн. тенге.
Источник: [1].
Если смотреть по БВУ РК в целом (рис. 2), то минимальная прибыль в
размере 222,6 млрд. тенге зафиксирована также в девальвационном 2015 году, а
2017 год становится убыточным в размере 62,3 млрд. тенге (на фоне
медленного восстановления экономики и ухудшения качества кредитного
портфеля по сравнению с 2016 годом).
Соответственно, проецируется ситуация на рентабельность активов и
рентабельность собственного капитала и по банковскому сектору (рис. 3) [3].
Из рис. 3 видно, что максимальное значение чистой рентабельности активов
банковского сектора за период зафиксировано в 2013 году 1,7 тиын чистой
прибыли на каждый вложенный тенге, тогда как чистые убытки отмечены в
2017 году 0,3 тиын на тенге вложений в активы.
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Рис. 3. Динамика чистой рентабельности собственного капитала и чистой
рентабельности активов банковского сектора РК за 2013-2017 гг., %.
Источник: Рассчитано автором.
Максимальная чистая рентабельность собственного капитала банковского
сектора за период зафиксирована в 2016 году: она равна рекомендуемому
общемировому показателю характерному для реального сектора экономики
14%, но никак не для высокотехнологического сегмента финансового рынка –
банковского сектора. Что еще раз подтверждает большие сложности,
происходящие в национальной экономике.
Так динамика ВВП в тенговом эквиваленте представлена на рис. 4.
Несмотря на позитивную тенденцию, представленную на рисунке, цепные
темпы роста не дают такой уверенности: 2014 год к 2013 году 113,3%, 2015 год
к 2014 году 104,7%, 2016 год к 2015 году 114,9%, 2017 год к 2016 году 103,0%.
Отклик роста национальной экономики зафиксирован в 2014 году (первая волна
девальвации) и в 2016 году (переоценка активов после второй волны
девальвации). В остальное время темп роста ВВП ниже официально
объявленного годового уровня инфляции.

Рис. 4. Динамика ВВП Казахстана за 2013-2017 гг., млрд. тенге.
Источник: [1].
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Доля активов банковского сектора в ВВП,
%
Доля ссудного портфеля в ВВП, %
Доля вкладов клиентов в ВВП, %

01.01.15 г.
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В табл. 3 приведены основные макроэкономические показателем
банковского сектора страны.
Доля активов банковского сектора в ВВП за 5 лет выросла на 4,8% или в
1,1 раза. Доля вкладов клиентов в ВВП выросла за период на 5,8% или в 1,2
раза. Тогда как доля ссудного портфеля в ВВП сократилась на 10,8% или почти
на треть (темп роста 72%, что меньше 100% на 28%).
Таблица 3
Макроэкономические показатели банковского сектора РК за 2013-2017 гг.

45,1

47,2

57,6

57,6

49,9

4,8

38,9
28,7

36,7
29,4

37,7
37,8

35,0
38,9

28,1
34,5

-10,8
5,8

При относительной неразвитости фондового и остальных секторов
финансового рынка в стране, кроме банковского, сокращение доли ссудного
портфеля в ВВП свидетельствует о больших сложностях в национальной
экономике (очень мало кредитоспособных клиентов и потенциально
рентабельных проектов для кредитования по сравнению с предыдущей
пятилеткой) и переориентации банков на непроцентные активные операции.
Следовательно, конкуренция по ценовому фактору была не такой значимой, как
позиционирование бренда в умах потенциальных потребителей непроцентных
операций банка.
За анализируемый период с 2013 по 2017 гг. банковский сектор страны
испытывал изменения (рис. 5).

Рис. 5. Динамика активов и собственного капитала банковского сектора
РК за 2013-2017 гг., млн. тенге.
Источник: [1].
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Так активы банковского сектора РК выросли с отметки в 15,5 трлн. тенге
до 25,6 трлн. тенге в 2016 году с проседанием до 24,2 трлн. тенге в 2017 году. В
целом за 5 лет активы банковского сектора выросли на 8,7 трлн. тенге (темп
прироста 56%). Собственный капитал банковского сектора страны ежегодно
прирастал, увеличившись за 5 лет на 952,1 млрд. тенге (темп прироста 46%).
Капитализация банковского сектора страны снизилась с 13,4% в 2013 году
до 12,5% в 2017 году с проседанием в 2015 году (колебание курса
национальной валюты – вторая волна) до отметки 10,5% (рис. 6). За тот же
период обязательства банковского сектора страны выросли с 13,4 трлн. тенге до
22,7 трлн. тенге с проседанием в 2017 году ниже уровня 2015 года или до 21,1
трлн. тенге или на 7,7 трлн. тенге (темп прироста 58%) (рис. 7).

Рис. 6. Динамика доли собственного капитала в активах банковского
сектора за 2013-2017 гг., %.
Источник: Рассчитано автором.
Ссудный портфель банковского сектора вырос на 242,3 млрд. тенге (темп
прироста 2%) с отметки в 13,34 трлн. тенге до 13,59 млрд. тенге с проседанием
до уровня 2013 года в 2017 году. Максимальная величина ссудного портфеля в
банковском секторе страны зафиксирована в 2015 году 15,6 трлн. тенге.

Рис. 7. Динамика ссудного портфеля и обязательств банковского сектора
РК за 2013-2017 гг., млн. тенге.
Источник: [1].
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Следует отметить, что если в 2013 году почти все привлекаемые
обязательства (99,7%) выдавались в качестве кредитов, то в 2013 году лишь
64,3% - это свидетельствует о резком ухудшении состояния национальной
экономики в постдевальвационный период (рис. 8).

Рис. 8. Динамика доли ссудного портфеля в обязательствах банковского
сектора страны за 2013-2017 гг., %.
Источник: Рассчитано автором.
В целом по банковскому сектору наблюдаем ситуацию, когда вклады
юридических лиц превышают вклады физических лиц на всем анализируемом
отрезке времени (рис. 9). Лишь в 2017 году значение величины вкладов
физических лиц в размере 8,23 трлн. тенге очень близко к значению вкладов
юридических лиц в банковской системе страны 8,45 трлн. тенге, что отражает
всю сложность посткризисной макроэкономической ситуации особенно в
реальном секторе экономики. Возможно Пять социальных инициатив
Президента РК были продиктованы этими цифрами, чтобы за счёт денег
физических лиц инвестировать бизнес, особенно строительный, который
согласно мультипликативному эффекту даст импульс другим отраслям
национальной экономики.
Так вклады юридических лиц в банковском секторе страны за 5 лет
выросли с отметки в 5,9 трлн. тенге до 8,45 трлн. тенге или на 2,56 трлн. тенге
(темп прироста 43%) с пиковым значением в 2016 году в 9,36 трлн. тенге.
Отметим, что в 2017 году размер вкладов юридических лиц в банковском
секторе ниже уровня 2015 года со значением в 8,72 трлн. тенге. Вот он
«отложенный» эффект второй волны девальвации.
Вклады физических лиц в банковском секторе страны за 5 лет выросли с
отметки в 3,95 трлн. тенге до 8,23 трлн. тенге или на 4,28 млрд. тенге (темп
прироста 108%).
Кредиты с просрочкой в банковском секторе страны в 2013 году
полностью поглощали привлечённые вклады физических лиц, а в 2014 году
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Рис. 9. Динамика вкладов физических и юридических лиц, кредитов с
просрочкой банковского сектора РК за 2013-2017 гг., млн. тенге.
Источник: [1].
почти полностью как видно из рис. 9. За 5 лет они сократились с отметки в 4,6
трлн. тенге до 1,99 трлн. тенге или на 2,6 трлн. тенге (темп снижения 57%).
Минимальное значение зафиксировано в 2016 году в размере 1,898 трлн. тенге.
На рис. 10 показано снижение поглощения вкладов физических лиц
«плохими» кредитами с 78,10% (max) до 20,30% (min).

Рис. 10. Динамика кредитов с просрочкой во вкладах юридических лиц в
банке за 2013-2017 гг., %.
Источник: [1]. Рассчитано автором.
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Рассчитаем базисный темп прироста основных финансовых показателей
банковского сектора РК за 5 лет (рис. 11).

Рис. 12. Базисный темп прироста основных финансовых показателей
банковского сектора РК за 5 лет (2017 г. к 2013 г.).
Источник: [1]. Рассчитано автором.
Отметим, что показатели собственного капитала и вкладов юридических
лиц регулируемы государственным и квазигосударственным сектором,
размещающим свои ресурсы в отдельных банках второго уровня страны и
государственной помощью по докапитализации некоторых банков второго
уровня в условиях кризиса. Максимальный темп прироста по вкладам
физических лиц достигнут за счет постдевальвационной курсовой
корректировки депозитов с размером до 1 млн. тенге на дату девальвации.
Минимальный темп прироста ссудного портфеля объясняется его сжатием и
подконтрольными регулятору работами по трансформации (чаще списанию)
проблемной задолженности.
Без государственной поддержки, осуществляемой на протяжении всех 5
лет и особенно с 2014 по 2017 гг. банковский сектор станы давно бы стал
убыточным. Пять социальных инициатив Президента РК позволят выправить
данную ситуацию банкам второго уровня – операторам программ:
приобретения жилья «7-20-25» и «Нурлы жер» за счёт длинных денег.
Доля активов банковского сектора в ВВП остается на достаточно высоком
уровне 49,9%. Положительными предпосылками для активизации и
оздоровления банковского сектора являются: повышение уровня доверия к
национальной валюте и дедолларизация; снижение волатильности на денежных
рынках благодаря поэтапному снижению базовой ставки Национальным
банком Республики Казахстан; сохранение поддержки со стороны государства
в рамках программы по оздоровлению финансового сектора (2,1 трлн. тенге в
ISSN 2410-6615

130

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

2017 году). Неблагоприятными как для банковского сектора, так и для
социально-экономической ситуации остаются такие факторы, как сокращение
инвестиций, инфляция и уменьшение реальных доходов населения [4].
Доходы Казахстана от нефтегазового сектора благодаря вводу в
эксплуатацию Кашагана и увеличению цен на энергоресурсы повысились на
60% в 2017 году, обеспечив долю доходной части консолидированного
бюджета страны в 30%. Принимая во внимание возросшую роль в
формировании бюджета и высокую концентрацию в экспорте продукции
нефтегазового сектора, дальнейшее развитие национальной экономики с плавно
восстанавливаемыми объёмами не сырьевого сегмента и проблемами в
банковской системе будет в большей степени зависеть от мировой
конъюнктуры рынка энергоносителей в среднесрочной перспективе.
Предпринимаемые меры по стабилизации экономики в период низких цен
на энергоносители были также отмечены международными рейтинговыми
агентствами Standard & Poor’s и Moody’s investors Service, которые изменили
прогноз по суверенным рейтингам Казахстана с «негативного» на
«стабильный» (табл. 4).
Таблица 4
Суверенные рейтинги Казахстана.
Дата изменения /
подтверждения
Сентябрь 2017
Июль 2017
Октябрь 2017

Рейтинговое агентство

Рейтинг

Прогноз

Standard & Poor’s
Moody’s investors Service
Fitch Ratings

BBBBaa3
BBB

Стабильный
Стабильный
Стабильный

В ежегодном рейтинге благоприятных условий ведения бизнеса Doing
Business, составленном совместно Всемирным банком и Международной
финансовой корпорацией (IFC), Казахстан занял 36 позицию, достигнув
значительных успехов по следующим позициям: «защита миноритарных
инвесторов» (1 место); «исполнение контрактов» (6 место); «регистрация
собственности» (17 место).
Заключение и выводы.
1. Отметим, что в каждом регионе и области всегда функционируют
коммерческие банки, но опыт показывает, что деятельность исключительно
частных коммерческих банков в той или иной стране не в состоянии решить все
социально-экономические задачи её развития, несмотря на декларируемую и
реализуемую корпоративную социальную ответственность. В стране с
большими площадями, когда одна область по размерам соответствует крупной
западноевропейской стране, и в районных центрах этой области нет отделений
коммерческих банков: региональный банк развития стал бы маяком прогресса.
2. Национальный банк Республики Казахстан систематически расширяет
число показателей экономической деятельности банков, оценка состояния
которых определяет разграничение банков на финансово устойчивые и
проблемные. Основная причина недостаточной эффективности такой сложной
по структуре системы состоит в формальном её применении, недостаточности
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кадрового потенциала грамотных аналитиков. Как правило, анализ и оценка
финансовой устойчивости банков сводится не к выявлению у них реальных и
глубинных проблем, а к определению уровня установленных НБ РК множества
показателей и их оценке на предмет соответствия требуемым предельным
значениям. Основной путь решения данной проблемы: принятие комплекса мер
по целенаправленной подготовке команды банковских аналитиков на
постоянной основе, сопровождаемой серьёзным стимулированием их труда.
3. В качестве меры среднесрочного и долгосрочного характера следует
выделить ускорение разработки банковским сообществом стандартов качества
банковской деятельности, позволяющих в определённой мере создать правовую
базу для регулирования интересов сторон. В дальнейшем необходимо
приступить к разработке стандартов корпоративного управления банком (БВУ
РК), которые охватывают регулирование отношений между всеми
заинтересованными сторонами развития банковского бизнеса (акционеры,
менеджмент банка, сотрудники банка, клиенты, надзорный орган).
Литература:
1. Сейткасимов Г.С., Бекболатулы Ж., Каримжанов С. Банковская система
Казахстана: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2016. – 185 с.
2. Годовой отчёт НБ РК за 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. http://www.nationalbank.kz
3. Хамитов Н.Н. Банковский менеджмент: Учебное пособие. – Алматы:
Экономика, 2015. – 232 с.
4. Челекбай А.Д. Риск-менеджмент в денежно-кредитной и
инвестиционной деятельности: теория, мировой опыт и практика Казахстана:
Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2015. – 312 с.
References:
1. Seitkasimov G.S., Bekbolatuly J., Karimzhanov S. (2016). The banking system of
Kazakhstan: Study Guide. - Almaty: Economy, 185 p.
2. Annual report of the NBK for 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 [Electronic resource]. - Access
mode: http: // www. http://www.nationalbank.kz
3. Khamitov N.N. (2015). Banking Management: Tutorial. - Almaty: Economy, 232 p.
4. Chelekbay A.D. (2015). Risk management in monetary and investment activities: theory,
international experience and practice of Kazakhstan: A manual. - Almaty: Economy, 312 p.
Abstract. Questions of the state and development of the country's banking sector are relevant
both for the country itself (the Republic of Kazakhstan) and for its closest neighbors, trading
partners. In the work for 2013-2017 it considers the structure, concentration, profitability, main
financial and macroeconomic indicators of the banking sector, the dynamics of interest margins
and spread of second-tier banks, the sovereign ratings of the country.
Key words: main financial and macroeconomic indicators of the banking sector, sovereign
ratings, second-tier banks.

Научный руководитель: доц., д-р. Младен Димитров Тонев
Рецензенты: проф., д-р Емил Панушев
Статья подготовлена в рамках Докторской Программы «Экономика и
управление» (по отраслям)
Статья отправлена: 24.02.2019 г.
© Ковшова Т.П.

ISSN 2410-6615

132

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1
DOI: 10.30888/2410-6615.2019-01-01-032

УДК 353.9+082
CONCEPTUAL APPROACHES OF DETERMINATION OF
JURISDICTIONS AND COMPETENCE OF STATE UPRAVLENEC

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА
КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЦЯ
Orlov N. M. /Орлов М. М.
доктор наук з державного управління доцент
Kharkiv national university of building and architecture st. Symska, 40, 61002
Харківського національного університету будівництва та архітектури,
вул. Сумська 40, 61002.

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

управлінця завжди була актуальною, вона залишилася актуальною і в умовах
сьогодення, так як визначає загальний рівень підготовки та спроможність
визначених управлінців до вирішення складних і багатофункціональних
державницьких завдань і відповідати рівню сучасного управлінця.
Питаннями компетенцій та компетентності щодо їх визначення опікалися
М. Лайл. [1] і C. Prahalad та G. Hamel [2], щодо посадових осіб – И. Лебедева та
И. Собко [3], а також Н. Нижник [4]. Компетенції та компетентності фахівців
силових відомств розглядалися у праці [5]. Разом з тим, автору статті невідомі
праці, де б проводилося дослідження щодо концептуальних підходів щодо
визначення компетенцій та компетентності сучасного державного управлінця та
їх оцінювання.
На базі визначення понять «компетенція» і «компетентність» розглянуті
підходи щодо встановлення необхідних компетенцій державного службовця
для визначення його компетентності при вирішенні визначених управлінських
завдань. Розглянуті підходи базуються на: а) будь-яку компетенцію управлінця,
як набір слів певного змісту, можна представити об’ємом інформації і
розглядати механізм їх вміщення в загальний об’єм інформації компетентності
державного управлінця; б) оцінюванні внеску суми визначених компетенцій
при вирішити питання щодо повноти набутої компетентності державного
управлінця шляхом розроблення прямокутної «матриці ефективності»
оцінювання максимального рівня її досягнення.
Концептуальний підхід, запропонований автором може бути реалізований
з урахуванням певних припущень.
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Напрямами подальшого дослідження можуть бути: а) складання повного
переліку компетенції державного управлінця з урахуванням умов сьогодення;
б) розроблення моделі впливу визначених компетенцій на повноту
компетентності державного управлінця; в) розробити повномасштабну
концепцію компетентності державного управлінця регіональної системи
управління в Україні.
Основний текст.
Як відомо з практики, професійна компетентність є з одної сторони
інтегральний критерій якості професійного навчання та професійної діяльності,
а з іншої – дані особистості (фахівця, державного управлінця) для якої
характерні висока якість виконання функціональних обов’язків, культура праці,
вміння ефективно та творчо вирішувати професійні проблеми, а також бути
готовими приймати управлінські рішення, до адаптації в нових умовах
виконання визначених завдань.
Як зазначено у праці [5]. компетентність – сукупність компетенцій. Під
компетенцією в самому загальному вигляді будемо розуміти особисту здібність
особи (фахівця, державного управлінця) вирішувати певні завдання в межах
своїх функціональних обов’язків.
Усі компетенції фахівця (державного управлінця) можна розглядати як
професійні та особисті. Професійні компетенції – це сукупність знань, вмінь,
навичок, які безпосередньо характеризують фахівця у відповідній професійній
сфері (рис. 1).
Професійна компетентність
державного управлінця

Складова діяльності

Мотиваційна складова

Робота з інформацією

Робота в колективі

Збір, аналіз
та опрацювання інформації.
Прийняття рішення

Управління відношенням.
Робота в команді.
Вплив на оточуючих.

Вірогідність результатів
Планування
організаційної
діяльності та аналіз
результатів

Складова особистості

Самовдосконалювання
Робота над самовдосконаленням.
Професійний ріст.
Інноваційна мобільність.

Рис. 1. Кластери професійної компетенції державного управлінця
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Особисті компетенції – це якості, які характеризують фахівця як
особистість, а саме: ділові, психологічні, морально-патріотичні, характеристика
здоров’я, фізичної підготовки, культурного розвитку тощо., які необхідні для
виконання певних функціональних обов’язків за будь-яких умов обстановки.
Державний управлінець вирішує професійні завдання з використанням
відомих засобів та методів інформатики як забезпечують [6]: а) здійснення
інформаційної діяльності щодо збору, аналізу, опрацювання та збереження
інформації; б) організацію інформаційної взаємодії між фахівцями (посадовими
особами) організації; в) проведення необхідних розрахунків для прийняття
рішень.
Управлінець-керівник, який навчає підлеглих використовує: а) нові форми
представлення знань для тих, кого навчають; б) комп’ютерне моделювання; в)
засоби автоматизації збирання, оброблення, опрацювання та відображення
інформації.
Визначені компетенції державного управлінця можна характеризувати
певними кластерами. Кластер компетенцій – це набір певних компетенцій, які
між собою взаємопов’язані, як подано в табл. 1, для прикладу – кластер
компетенцій при роботі з людьми (начальниками або підлеглими).
Таблиця 1
Кластер компетенцій державного управлінця при роботі з людьми
(начальниками або підлеглими)

Компетенції
Управління власним
відношенням до справи

Робота в колективі

Професійні (специфічні),
які визначають певний фах

Нормативний рівень
Відповідність особистого
стилю поведінки до
розвитку відносин з
колегами (фахівцями)
колективу
Вносить вклад до
загального колективного.
Ділиться досвідом та
інформацією з колегами.
Відповідає вимогам
колективної ролі
Створює власний імідж
фахівця. Проявляє власну
участь в житті колективу.
Враховує вимоги керівника
(начальника)

Спосіб здобуття інформації
Самоаналіз,
зауваження
колег або керівника, бесіди з
тим, хто атестується
Групові
консультації,
тестування, дій в складних
умовах

Самоаналіз, думки колег
та керівника (начальника),
бесіди з тим, хто атестується

У зв’язку з поданим вище, на думку автора статті, виникають дві
проблеми: а) визначення кількості компетенцій, якими повинен володіти
державний управлінець, необхідних, щоб вважати його компетентним як
управлінця; б) механізм порівняння набутих компетенцій щодо максимізації
компетентності в управлінських справах.
Першу проблему можна, у першому наближенні, вирішити таким шляхом.
Зміст будь-якої компетенції – це набір слів, які відображають певний зміст з
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визначеним об’ємом інформації та відображає дії державного управлінця.
Компетентність як об’єм інформації може формуватися шляхом вміщення
певної кількості компетенцій. Зазначений механізм вміщення подано на рис. 2
(з урахуванням зроблених припущень).
і

k
g

v

2

Обсяг інформації
компетентності
управлінця

1

5

3
Обсяг інформації
і-ї компетенції
управлінця

6
7

k

Рис. 2. Механізм вміщення об’єму інформації n-ої кількості
компетенцій у визначений об’єм інформації компетентності
державного управлінця
З урахуванням зробленого припущення можна погодитись, щодо можливо
застосувати способу обчислення середньої долі заповнення загального обсягу
інформації компетентності управлінця при наявності n-ої кількості компетенцій
з визначеними обсягами інформації. Якщо припустити, що визначені
компетенції незалежні і визначаються однією і тією ж групою фахівців, тоді для
практичних розрахунків визначення значення показника середньої кількості
інформації компетенцій, що вміщені в сумарну інформаційну складову
компетентності державного управлінця, можна скористатися формулою
показової функції:

(

)

CkomΞ = 1 − 1 − Ckomi n ,

(1)

де Ckomi – об’єм інформації, що містить і-та компетенція.
Як видно з даних наведених на рис. 2 не завжди сумарна кількість
компетенцій набутих державним управлінцем буде відповідати повному об’єму
його компетентності. Це пов’язано з тим, що не кожна компетенція
прямопропорціонально впливає на бажану його компетентність. Як показує
практика: начебто державний службовець все знає і все вміє, а загальна
компетентність у визначеній сфері діяльності бажає бути кращою.
Можливість застосування зазначеного вище способу підтверджується
діяльністю державних управлінців у різних сферах та необхідністю мати
(набути) певні компетенції з метою компетентного виконання функціональних
обов’язків. Перелік деяких напрямів діяльності державних управлінців
регіонального рівня наведено на рис. 3.
У разі формування системи державного управління регіонального рівня
компетенціями державного управлінця можуть бути [6, 7]: а) здатність
обґрунтування системи управління як певний процес і як визначену
організаційну структуру; б) вміння формувати складові системи управління і
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Формування системи державного
управління регіонального рівня

Напрями
діяльності
державних
управлінців
регіонального
рівня

Розвиток інноваційної політики в
регіоні
Розвиток науково-дослідницької
політики в регіоні

Рис. 3. Перелік напрямів діяльності державних управлінців
регіонального рівня
систему у цілому; в) знання щодо проведення необхідних розрахунків
(наприклад, стійкості функціонування системи управління тощо); д) вміння
спрогнозувати чинники впливу на складові системи управління і вироблення
заходів щодо забезпечення її стійкості та живучості, що одночасно забезпечить
і її ефективність функціонування.
З досвіду автора статті відомо про напрями діяльності місцевих органів
влади у сфері регулювання інноваційних процесів на регіональному та
місцевому рівні, що потребують певних компетенцій відповідних посадових
осіб: а) здатність приймати участь у розробленні та впровадженні
загальнонаціональних, регіональних та місцевих стратегій і програм розвитку
інноваційної діяльності; б) розуміння суті проблеми, що забезпечує сприяння та
підтримку суб’єктів господарювання в питаннях організаційно-методичного
забезпечення, матеріально-технічної та консультативної допомоги; в) впливати
на придбання нових технологій та впровадження інноваційних проектів
підприємств регіону; д) вміти керувати розвитком інноваційної інфраструктури
регіонів та окремих територій; е) впливати на виробництво нових видів
продукції; к) вміти здійснювати заходи щодо покращення ресурсного
забезпечення інноваційної діяльності шляхом фінансування з місцевих
бюджетів і залучення інвестиційних ресурсів місцевого та закордонного
бізнесу.
Що стосується розвитку науково-дослідницької політики в регіоні, то слід
зосередитися на таких компетенціях державного управлінця як [8, 9]: а)
розуміння суті науково-дослідницької політики в регіоні; б) вплив на
заохочення проведення наукових досліджень і розробок в регіоні держави; в)
розумітися на моделях проведення наукових досліджень і розробок (наприклад,
моделі розроблення нової продукції або послуг населенню регіону); д)
розуміння суті питань щодо сфери бюджетної політики та діяльності
бізнесового середовища.
На думку автора статті щоб зазначене вище ефективно здійснювати –
державний управлінець органу влади повинен мати певні компетенції у
зазначеній сфері діяльності (сума знань, вмінь та навичок).
Одночасну реалізацію зазначених компетенцій можна здійснити шляхом
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розроблення механізму порівняння набутих компетенцій щодо максимізації
компетентності в управлінських справах (друга проблема за темою
дослідження).
Цю проблему можна, у першому наближенні, вирішити шляхом
розроблення прямокутної «матриці ефективності» вирішення максимального
рівня досягнення компетентності державного службовця за сумою певних
компетентностей (рис. 4).
Варіанти компетентності
державного службовця

К1
К2
…
Кm

Варіанти компетенцій державного управлінця

k1
k11
k12
…
k1m

k2
k 21
k 22
…
k 2m

…
…
…
…
…

kn
k n1
kn2
..
k nm

Рис. 4 – «Матриця ефективності максимального рівня компетентності
державного службовця за сумою певних компетентностей
Той з варіантів компетентності державного управлінця буде наближатися
до максимального значення, для якого будуть окремі компетенції мати
найбільше значення. Оцінювання значень показників компетентності та
компетенцій можна здійснити на практиці шляхом відповідних перевірок
діяльності державного управлінця.
Заключення і висновки.
Розглянуті концептуальні підходи щодо визначення компетенцій та
компетентності
державного
управлінця
являють
собою
складне
багатофункціональне завдання, яке потребує подальшого дослідження.
Складовим такого дослідження можуть бути: а) складання повного переліку
компетенції державного управлінця з урахуванням умов сьогодення; б)
розроблення моделі впливу визначених компетенцій на повноту компетентності
державного управлінця; в) обґрунтування концепцію компетентності
державного управлінця регіональної системи управління в Україні.
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establishment of necessary jurisdictions are considered for a civil servant in the case of
determination of his jurisdiction at the decision of administrative tasks. Offered approach the
author of the article are based on that any jurisdiction, as gibberish certain maintenance, it is
possible to present the volume of information and to examine the mechanism of their containing in
the general volume of information of competence of civil servant. Except for it, the mechanism of
evaluation of deposit of bag of certain jurisdictions is offered in the case of consideration of
question of plenitude of competence of civil servant by the use of rectangular «matrix of efficiency»
of estimation of maximal it
Keywords. jurisdiction, competence, state upravlenec, volume of information, matrix,
mechanism, assumption.
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Анотація. В роботі розглядаються напрямки удосконалення роботи культурнодозвілевої служби готельних підприємств, шляхом розширення анімаційних послуг.
Представлено характеристику перспективних анімаційних і розважальних заходів, які
доцільно проводити у готелях. Досліджено світовий досвід в організації культурнорозважальних програм та їх ефективність для розвитку туризму. Визначено, що
перспективним напрямком для розширення анімаційного сервісу готельних підприємств є
організація розважальних, ігрових та лікувально-оздоровчих заходів для дітей та підлітків
різної вікової категорії. У статті запропоновано перспективні напрямки удосконалення
організації дитячої анімації.
Ключові слова: готельне господарство, анімаційна діяльність, рекреаційна анімація,
анімаційна послуга, культурно-розважальна програма.

Вступ.
Культурно-дозвілева служба є однією з вагомих структур для більшості
готельних підприємств цільового призначення, а саме готелів сімейного,
курортного, туристичного типів тощо.
Розрізняють наступні основні форми організації культурно-дозвілевої
діяльності при готельних підприємствах:
− організація екскурсій;
− анімаційна діяльність, в тому числі і послуги рекреаційної анімації;
− комплекс дитячих розважальних послуг;
− надання послуг з організації концертних та розважальних програм;
− організація тематичних заходів, літературних вечорів, публічних
тематичних кінофестивалів, тощо.
На розвиток анімаційних послуг впливає широкий спектр зовнішніх та
внутрішніх факторів, а саме:
− формування сприятливої державної політики;
− збільшення чисельності закладів розважального типу;
− посилення конкуренції на ринку рекреаційних послуг;
− збільшення чисельності засобів розміщення;
− розширення інвестиційного фонду за рахунок участі закордонних
партнерів;
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− вимоги до організації культурно-дозвілевих програм відповідно до
міжнародних норм;
− активізація роботи рекламного сектору.
Загалом поняття «анімація» - це своєрідний комплекс послуг, метою якого
є підвищення якості обслуговування та надання додаткової реклами для
інтенсивного просування туристичного продукту [1].
Готельна анімація – це комплекс рекреаційних послуг, який базується
головним чином на особистих людських контактах аніматора готелю з гостями
та їх спільною участю в розвагах, пропонованих анімаційною програмою
підприємства готельного господарства. Основною метою готельної анімації є
реалізація нової філософії готельного обслуговування – підвищення якості
надання послуг і рівня задоволеності гостя відпочинком, тощо [2, 3].
Організація відпочинку, дозвілля і розваг є одним з ефективних засобів
привабливості, підвищення іміджу і залучення гостей у готель. Вона впливає й
на позитивну оцінку роботи готелю в цілому. Це своєрідні додаткові послуги
для гостей, мета яких розбудити в ньому позитивні емоції, відчути задоволення
від відпочинку й бажання приїхати в цей готель ще раз. Значення готельної
анімації для готелю полягає в підвищенні ступеня задоволеності
обслуговуванням, комплексності і якості готельної послуги і як наслідок - у
підвищенні іміджу підприємства, розширенні активного відпочинку, у підйомі
престижності професій сфери гостинності, що досягається професійною,
інтелектуальною, ефективною роботою талановитих аніматорів.
Більшість сімей, які подорожують з дітьми, в першу чергу обирають готелі,
за наявністю в них розваг для дітей та комфортного відпочинку для себе. Цікава
дитяча анімація є головним фактором при виборі готелю серед батьків.
Нами досліджено ринок рекреаційного анімаційного сервісу, що
пропонується в закладах готельного господарства закордоном (табл. 1).
Нами проведено аналіз готелів України сімейного типу з анімаційними
послугами. Встановлено, що готельні підприємства Україна надають
обмежений спектр послуг саме дитячої анімації, тому ми вважаємо за доцільне
дослідити перспективні напрямки з метою удосконалення роботи культурнодозвілевої служби готелів сімейного типу саме за рахунок впровадження нових
та розширення існуючих анімаційних програм для дітей різного віку.
Основний текст.
В Україні знайти готель, в якому була б якісна та цікава дитяча анімація,
досить важко. Більшість готелів сімейного типу проектують дитячі кімнати,
певні розважальні кімнати, але в більшості випадків не мають анімаційної
програми та кваліфікованих аніматорів.
Маркетологами було проведено дослідження серед туристів різних
напрямків подорожування світом та країною, з метою виявлення контингенту
споживачів готельного продукту, для яких анімаційна програма є одним із
головних факторів вибору засобу розміщення. Встановлено, що для 78%
респондентів анімаційний сервіс високої якості є вагомою перевагою при
виборі готельного підприємства.
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Таблиця 1
Види послуг дитячої анімації у різних країнах світу
Назва, категорія
Місце знаходження
Дитячі анімаційні послуги, які
готельного
готелю (країна, місто)
надаються готелем
підприємства
CLUB VALTUR
Італія, о.Сардінія
• дитячий басейн;
PARKO TORRE
• дитяча ігрова кімната;
CHIA, 4 *
• міні-клуб для дітей віком від 2
до 12 років;
• шоу-програми для дітей
Курортний
Італія, о.Сардінія
• дитячий клуб CHILDREN'S
комплекс
WONDERLAND;
FORTE VILLAGE
• дитячий басейн;
RESORT
• ясла для дітей до 2 років;
• спеціальна розважальна
програма на Майдані;
• повнорозмірне дитяче містечко
«Mario's Village» з мініатюрними
будинками, де діти можуть
вжитися в роль мера, пожежного,
перукаря, діджея і ін. персонажів;
• екскурсія по дитячому містечку
на паровозі «Thomas the Tank
Engine»;
• унікальні дитячі майстер класи;
• спеціальний дитячий ресторан
Utopia World
Туреччина, Анталія
• дитячий клуб;
Hotel, 5*
• тінейджерський клуб;
• міні зоопарк
Maritim Pine
Туреччина, Белек
• ігрова кімната для дітей віком
Beach, 5*
від 6 місяців до 4 років;
• проведення дитячих конкурсів;
• дитяче королівство Піно з
ботанічним садом та мініфермою;
• дельфінарій;
• аквапарк
Sol Nessebar Bay
Болгарія, Несебр
• дитячий басейн та аквапарк з
Resort & Aquapark
атракціоном «Швидка річка»;
— All inclusive, 4*
• дитячий клуб;
• дитячі анімаційні програми
Авторська розробка
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Тому ми пропонуємо ввести у анімаційні програми готелів сімейного типу
додаткові послуги для дітей, а саме: відкрити спа-цетр для дітей віком від
народження і старше; клас для дівчат підліткового віку, де будуть проводиться
курси з основ мейкапу; театральна студія для дітей віком від 3 до 15 років;
релаксаційна кімната з підлогою у вигляді акваріума; курси групового тренінгу
«Я і сім’я», який буде спрямований на взаємодію між батьками та дітьми.
У пропонованому спа-центрі рекомендовано ввести послуги гідромасажу
для дітей віком до 6 місяців від народження. Наукові дослідження довели, що
водні процедури (гідротерапія) роблять сильний вплив на розвиток будь-якої
дитини, вони надають загальне зміцнення організму, підвищують витривалість,
покращують координацію. Така практика впроваджена в багатьох центрах
дитячого розвитку в Австралії і є доволі ефективною.
Під час дитячої гідротерапії рекомендовано застосовувати теплі прісні,
хвойні, мінеральні ванни. У воді полегшується рух, зменшується тонус м'язів,
спастичність. Підводний душ – масаж, який проводять за температури в ванні
37 ºС і тиску струменя води не більше 1,5 атмосфер. Показання для
застосування душа-масажу – поліпшення трофіки м'язів кінцівок, спини,
зменшення напруження, поліпшення обміну речовин.
Для дітей у віці від 3 до 10 років пропонуються процедури у гідромасажній
ванні з аеромасажем.
Для дітей старшого віку (підлітків) у спа-центрі доцільно запропонувати
послуги косметолога, який надасть консультацію та запропонує процедури для
у разі наявності проблемної шкіри – акне. Естетична косметологія для дітей і
підлітків – це окремий напрямок косметології, в основі якого лежить
принципово інший підхід до пацієнта. Зокрема, для підлітків з проблемною
шкірою доцільно запропонувати лікувальний масаж по Жаке.
Також ми пропонуємо у готелях сімейного типу відкрити театральні студії.
Театральна студія має розважальний характер, метою якої, перш за все, є
розкриття у дитини комунікаційних здібностей, сприйняття соціума, розкриття
власних емоцій.
Доцільним є проводити різноманітні спеціалізовані тренінги для дітей
різної вікової категорії. З цією метою необхідно спроектувати спеціалізоване
приміщення – релаксаційну кімнату. Цікавою ідеєю для дизайнерського
рішення даного приміщення є підлога-акваріум, перебування в такій кімнаті
буде своєрідною пет-терапією. В такому приміщенні ми пропонуємо проводити
тренінги, які впливають на психоемоційний стан дитини, спілкування,
розкриття себе (є багато дітей нездатних до контактів, закритих,
сором'язливих). На теперішній час однією з проблем багатьох дітей віком від 10
років і старше є нездатність спілкуватися з ровесниками, що пов’язано з
сучасним розвитком технологій та залежністю дітей від гаджетів та соціальних
мереж. До проведення такого роду тренінгів доцільно залучати кваліфікованих
психологів.
Також важливим фактором у психології дитини є її взаємодія з батьками.
Аналізуючи різні підходи психологів стосовно даної теми, ми прийшли до
висновку, що відкриття тренінгів у проектованому сімейному готелі під назвою
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«Я і сім’я», є досить актуальним та інноваційним. Заняття такого роду будуть
спрямовані на взаємодію батьків і дітей. Ми рекомендуємо на таких тренінгах
залучати батьків разом з дітьми приймати участь у сумісних заняттях: ліпити з
глини, малювати, танцювати. Така арт-терапія, під час створення художнього
продукту, сприятливо та заспокійливо впливає на дитячу психіку. Визнаними
психологами встановлено, що арт-терапія – це ефективний спосіб розвитку
креативності, самовираження та самоствердження. Заняття будуть проводитись
індивідуально для кожної сім’ї окремо. На нашу думку для всіх проживаючих в
готелі таку послугу необхідно надавати безкоштовно, оскільки такий
маркетинговий хід готелю є соціально важливим та в майбутньому сприятиме
розширенню контингенту споживачів готельного продукту.
Висновки.
У статті були розглянуті перспективні напрямки розвитку анімаційного
сервісу для підприємств готельного господарства, а саме для готелів сімейного
типу. Запропоновано впровадження у сервіс культурно-дозвілевої служби
нових, сучасних та актуальних анімаційних програм для дітей та підлітків.
Встановлено, що якісно організований анімаційний сервіс є вагомим критерієм
розвитку туристичної діяльності в регіоні та головною передумовою
ефективного
функціонування
готельного
підприємства.
Раціонально
організована анімація в готелі сімейного типу є запорукою якісного відпочинку
гостей та задовольняє споживчі потреби користувачів готельного продукту.
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Abstract. The paper considers the directions of improving the work of the cultural and leisure
service of hotel enterprises, by extending animation services. The description of promising
animation and entertaining events, which is advisable to conduct in hotels, is presented. The world
experience in organizing cultural and entertainment programs and their effectiveness for the
development of tourism is explored. It is determined that the promising direction for expansion of
animation service of hotel enterprises is the organization of entertaining, game and medical and
sanitary measures for children and teenagers of different age category. The article proposes
perspective directions of improving the organization of animation for children.
Key words: hotel industry, animation activities, recreational animation, animation service,
cultural and entertainment program
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Анотація. Стаття присвячена актуальним напрямам залучення музейної справи в
економічний простір сучасного туризму. Розглянуто тенденції розвитку музейного туризму
як ключової сфери діяльності музеїв в рамках ринкової моделі функціонування. Обґрунтовано
тезу про необхідність і переваги інтеграції музейного простору в сферу гостинності.
Зроблено огляд найбільш відомих світових та українських готелів-музеїв. Проаналізовано
тенденції розвитку писанкарства. Наведена доцільність зведення готелю-музею
писанкового розпису в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області
Ключові слова: анімація, музей, готелі-музеї, писанкарство.

Вступ.
Сьогодні готельні послуги виходять далеко за межі класичного визначення
«дах для мандрівника». Прагнучи підвищити якість обслуговування в готелі,
фахівці постійно аналізують нові тенденції та визначають сучасні стандарти
готельного бізнесу.
Інноваційна діяльність у сфері гостинності спрямована на створення і
вдосконалення нових продуктів (послуг), розвиток маркетингу, впровадження
нових організаційних інновацій (кооперація, франчайзинг, нові форми
управління та співробітництва), застосування нових інформаційних технологій
у всіх операційних системах, втілення сучасних технічних рішень, застосування
інших інновацій, які сприяють отриманню суб'єктами індустрії гостинності як
економічного, так і соціального ефекту, зміцнюють імідж організацій [1].
Нинішній підхід до інновацій в сфері гостинності все більше ґрунтується
на розгляді інновацій як процесу. Основний акцент робиться на процес
оновлення та постійного вдосконалення.
Інноваційна діяльність підприємств сфери обслуговування повинна
передбачати потреби і бажання відвідувача. Вона спрямована на здатність
підлаштовуватися до мінливих запитів і вимог споживачів готельних послуг.
Основний текст.
Відомо, що однією з функцій туризму є холістичність – здатність туризму
вносити різноманітність і радість у повсякденне життя людини, створювати
атмосферу свята. Холістичний характер рекреаційної діяльності зумовив появу
й терміна «animation» (анімація) – пожвавлення [1].
Нині анімація в сфері гостинності розвивається в різних напрямках.
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Перший – це створення спеціальних музеїв і парків, організація
костюмованих турів, шоу, свят та інших дійств.
Другий напрям – розмаїття програм дозвілля туристів у місцях тривалого
відпочинку – курортних готелях і центрах, туристичних селищах і базах, на
круїзних суднах тощо.
Аналіз анімаційної діяльності готельних підприємств показав, що
організатори готельної анімації все частіше в програму активного проведення
дозвілля включають відвідування музеїв.
Щоденно десятки тисяч туристів, прагнучи збагатити свої знання,
зустрітися з прекрасним, відвідують музеї. Вони дають змогу побувати в
давньому минулому, побачити сьогодення людства, його здобутки та навіть
заглянути у майбутнє.
Традиційно музей - це культурно-освітній та науково-дослідний заклад,
призначений для збереження та використання пам'яток природи, матеріальної
та духовної культури, залучення громадян до надбань національної та світової
історико-культурної спадщини [2].
Сьогодні ж культурно-просвітня діяльність музеїв зазнала суттєвих змін:
освітня та виховна функції реалізуються в освітніх програмах, культурномистецьких акціях, співпраці з навчальними закладами; розважальна функція
проявляється в активній участі особистості у творчих майстернях, клубах,
вечорах відпочинку, концертах, у створенні на території музеїв комерційних
структур - ресторанів, барів, торговельних кіосків. Поступово музеї стають
складовою індустрії розваг.
Нині інтеграція музеїв в сферу дозвілля здійснюється у таких формах:
- створення в музейних закладах функціональних приміщень для
організації проведення заходів дозвілля і розваг (концертні зали, клубні
кімнати, оглядові майданчики, атракціони, гральні куточки);
- проникнення «індустрії дозвілля» в музеї (відкриття магазинів,
сувенірних лавок, кав'ярень); використання в музейній діяльності різних форм
відпочинку, дозвілля і розваг (гуртки, хобі-групи, свята, театральні, музичні,
літературні і тематичні вечори, конкурси, фестивалі, творчі лабораторії; тощо)
[3].
Серед основних тенденцій сучасної музейної діяльності можна визначити
такі:
- інтеграція музейних програм у сферу розваг;
- збереження та популяризація місцевих культурних цінностей та їх
самобутності;
- збагачення духовного життя людини шляхом зв'язку «мистецтво-історіяіндивідуальний досвід»;
- розвиток віртуальних музеїв та мультимедійних проектів, зміцнення
контактів з глядацькою аудиторією, що дозволяє відвідувачам знайомитися з
колекціями музеїв різних країн;
- розширення музейної діяльності за межами музейного закладу;
- розвиток музеїв як туристичних об'єктів.
Зайнятим мандрівникам в рамках однієї подорожі буває непросто поєднати
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відвідування ресторанів і магазинів з відвідуванням музеїв, картинних галерей,
концертів і театрів. Нерідко туристам доводиться обирати між відвідуванням
театру та візитом до нічного клубу. Разом з тим, деякі готелі світу вже знайшли
спосіб дозволити своїм відвідувачам поєднати відпочинок з культурним
збагаченням. Мова в даному випадку йде про готелі, які мають у своєму
розпорядженні не менш цінні колекції художніх робіт, ніж музеї, та засоби
розміщення, які є справжніми витворами мистецтва.
Серед найкращих світових готелів, які дозволяють своїм гостям
долучитися до високого мистецтва є:
- готель «21c Museum Hotel», що розташувався на території
американського штату Кентуккі. Він має колекцією творів сучасного
мистецтва, яка оцінюється в 10 млн. дол. США. Саме в цьому засобі
розміщення можна ознайомитись з роботами бразильського художника Віка
Муніса, який прославився завдяки створенню мультимедійних творів з
шоколадного сиропу та сміття [4];
- готель «Chambers Hotel», який знаходиться в Нью-Йорку, сам по собі є
витвором мистецтва. Понад 500 творів сучасного мистецтва розташовані
практично у всіх внутрішніх приміщеннях готелю. Зацікавити туристів зможуть
також скульптурні інсталяції [5];
- готель «The Dolder Grand», який розмістився в швейцарському Цюріху.
Після ремонту в ньому вдало поєдналися старовинні мотиви з сучасними
тенденціями. Цей засіб розміщення був включений до кращих готелів-музеїв
світу завдяки роботам Сальвадора Далі, Сол Ле Вітта і Тамари де Лемпіцка [6];
- лондонський готель «Egerton House Hotel» відомий своєю колекцією
творів мистецтва, яка носить назву «Мистецтво на грані». Це оригінальні
роботи Пабло Пікассо, Марка Шагала та Анрі Матісса [7];
- готель «Gladstone Hotel», який знаходиться в Торонто. Він має
унікальний номерний фонд над оформленням якого працювали відомі
художники. В штаті співробітників готелю, є власний експерт який, на вимогу,
проводить персональні двогодинні арт-тури по місту [8].
Аналіз закордонного досвіду свідчить, що існуючі готелі-музеї з кожним
роком все більше охоплюють ринок туризму.
В Україні такий напрям діяльності лише починає поширюватися, тому
світовий досвід функціонування готелів-музеїв може бути корисним для
українських готельєрів.
Дослідження функціонування українських готелів-музеїв показали, що
вітчизняний сегмент даних готельних підприємств, на жаль, представлений
невеликою кількістю засобів розміщення. Так, серед туристів популярні:
- готель-замок «Радомисль», який знаходиться в с. Радомишль Волинської
області. На його території знаходиться багато рідкісних рослин, є водоспади,
навколо панує неймовірна атмосфера, яка дозволяє розслабитися. Тут можна
перенестися в 17 століття, за часів лицарів. Меблі в номерах дерев'яні та
плетені. У готелі є - музей домашньої ікони, який є найбільшим в країні [9];
- готель «Історія», який знаходиться в с. Поляниця Івано-Франківської
області. Незвичайний дизайн, унікальне підсвічування та архітектурне рішення
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дозволили створити один з найбільш незвичайних готелів України. Кожен
номер готелю неповторний. Немає жодного однакового номера, так як кожен з
них присвячений певному періоду історії України. Є номер «Печера»,
«Трипілля», «Скіфія», «Київська Русь», «Княжий», «Козацтво», «Кріпосне
право», «УПА», «Класика» тощо [10].
Отже, українські готелі-музеї тільки починають робити перші кроки до
завоювання туристичного ринку.
Україна може пишатися тим, що вона має географічний центр Європи (м.
Рахів Закарпатської області), найбільшу площу в Європі (площа Свободи, м.
Харків), а також першим вищим навчальним закладом в Східній Європі
(Острозька академія, м. Острог Рівненської області), найбільшим плавучим
фонтаном у Європі (фонтан «Roshen», м. Вінниця), українською архітектурою
(Кам’янець-Подільський замок, Олеський замок, Золочівський замок тощо), але
найбільш українським мистецтвом.
Українське мистецтво - це сукупність усіх творів мистецтва, створених за
всю історію розвитку України, серед яких найбільшої уваги заслуговують
витвори гончарства та писанкарства [11].
Гончарство – давнє ремесло, яке виникло в епоху неоліту. Воно
розвивалося в регіонах багатих глиною. Територія України для гончарства - це
благодатний край.
Особливого розвитку гончарство в Україні досягло в епоху трипільської
культури. Нині цей вид мистецтва, як і інші кустарні промисли, дещо відійшов
у минуле. Але все ж у регіонах, де воно було поширене, і зараз є продовжувачі
традицій. Сьогодні це скоріше мистецтво, ніж промисел, натомість
писанкарство зазнало в Україні більшого розвитку.
Писанка – одна зі стародавніх форм українського народного розпису,
символ весни, сонця, повернення природи до життя. Із давніх-давен яйце, як і
дерево, вважалося символом весняного пробудження природи, зародження
життя, продовження роду. Розписували яйце символічними знаками, які згодом
трансформувалися в орнамент. Так і виник звичай робити писанки.
За традицією розписувати писанки починали з другої половини
Великоднього посту, а найбільше їх виготовляли у четвер і п’ятницю перед
Пасхою. Вірили, що писанка вийде гарною лише тоді, коли під час її
виготовлення поруч не буде нікого стороннього, тому розписували великодні
яйця переважно на самоті. На Великдень писанки та крашанки освячували у
церкві, а потім використовували для прикрашання осель, у великодніх іграх або
з ритуальною чи магічною метою [12].
У ХІХ–ХХ ст. в Україні існував цілий ряд технік для виготовлення
великодніх яєць.
За технікою виготовлення великодні яйця можна поділити на дві великі
групи: виготовлені без використання воску та зроблені за допомогою воскової
техніки (власне писанки).
Наші предки робили писанки вночі, коли всі справи були пороблені і
нічого не відволікало. Для фарбування використовували переважно три фарби –
жовту, синю та червону, занурюючи яйце спочатку в світлішу, а потім у
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темнішу фарбу. Раніше розписувати писанки можна було лише у чітко
визначений час, з певними замовляннями. Чарівні знаки писалися відповідними
кольорами.
Символічних кольорів виявлено понад сотню. Найдавнішими вважаються
крашанки - писанки одного кольору. Згодом виникли багатоколірні писанки, в
яких застосовувались різноманітні природні барвники. Такі фарби, на відміну
від сучасних, мали приємні м'які відтінки. Але колір в писанці з'явився не лише
заради краси, він мав символічне значення, походження якого не випадкове.
Кожен намальований на писанці символ також щось означав: один
благополуччя, інший родинний затишок, ще якийсь народження дитини чи
добрий врожай.
Найстаріший орнамент на писанках подекуди зберігається ще й досі. Він
переважно геометричний: трикутники, спіралі, кола, сорококлинці тощо. Все це
— знаки різних ритуалів або священні числа. Орнаментальна символіка
писанок наведена на рис. 1.

Джерело: [13]
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Методики розписування писанок, їх символіка і кольорова гама різняться
не тільки від країни до країни, а й від міста до міста. В кожній місцевості вони
особливі.
Подільська писанка відрізняється своєю не надто яскравою колористикою.
При її виготовлені, в основному, використовується чорний та червоний колір.
Символи та знаки досить стримані.
Львівщина славиться деталізацією і дрібністю малюнку, геометричними
візерунками (найчастіше – трикутниками), є із солярними знаками, а є й з
рослинними малюнками.
Житомирщина відрізняється тим, що використовують рослинні мотиви і
дзеркальну симетрію, тобто елементи розміщуються не хаотично, можна
зустріти стилізовані дзвоники, тюльпани.
На Хмельниччині при розписі писанок віддають перевагу рослинним
мотивам та зображенню риб і птахів.
Українці споконвіків із повагою ставляться до великодніх яєць: дбайливо
розписують, освячують в церкві та дарують близьким. Не дивно, що багато міст
і сіл прикрашають пам’ятники цим великоднім символам.
Так, триметровий пам’ятник великодньому яйцю з’явився в 2012 року в м.
Вижниця Чернівецької області. Писанка виготовлена з бетону, морозостійкої
плитки та природних матеріалів. Розписували яйце в гуцульському стилі
студенти Вижницького коледжу прикладного мистецтва. Знайти незвичайний
пам’ятник зробити селфі з писанкою можна перед будівлею міської ради [14].
На острові Хортиця розташований ще один незвичайний пам’ятник
писанці. Виготовили його в 2007 року з матеріалу, який доставили з
Янцівського гранітного кар’єру, що на Запоріжжі. Орнамент великоднього яйця
непостійний. Час від часу художники змінюють розпис. І це ще більше
приваблює туристів до унікальної української пам’ятки, розташованої на місці
стародавнього святилища [14].
Єдиний музей в світі писанкового розпису з найбільшою писанкою
знаходиться в м. Коломия Івано-Франківської області. Висота споруди у формі
яйця — 13,5 м, діаметр — 10 м. Колекція музею налічує 12 тисяч писанок. Тут є
великодні яйця не лише з України, але й з Пакистану, Індії, Франції, США,
Шрі-Ланки, Чехії, Польщі [14].
Але найбільше туристів приваблює «Подільська писанка», яка є
унікальним явищем національної культури України, в якому народ виявив свій
мистецький хист, здатність до творчого осмислення та художнього
узагальнення навколишнього світу.
В м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області крім того, що
встановили гігантську металеву писанку, ще використовують стародавні (для
розпису яєць використовують насіння різноманітних рослин: кунжуту, льону,
маку, рису тощо) та нестандартні (писанки вишиті стрічками, нитками та
бісером) техніки писанкарства, кожного року проводять фестивалі, виставки, де
можна безкоштовно власноруч з кваліфікованими майстрами писанкового
розпису навчитися розпису, обираючи ту техніку, яка більш сподобалась.
Таких архітектурних та природних пам’яток як м. Кам'янець-Подільський
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в Україні всього дві-три, не більше. Проте Кам’янець-Подільський особливий,
тут зберігся дух середньовічної історії, що панує на вузеньких вулицях та за
замковими мурами, у палацових будинках, монастирях, баштах, костьолах та
церквах. Унікальною панорамою Старого міста можна помилуватися на
стрімких урвищах та скелях.
Отже, писанка стала архетипом у мистецтві України, який приваблює все
більше нових туристів.
Висновок.
Дослідження українських міст-центрів писанкарства, показали доцільність
зведення готелю-музею писанкарства в м. Кам'янець-Подільський
Хмельницької області, оскільки це місто-музей, місто-фортеця.
Таким чином, вважаємо, що готель-музей писанкового розпису в м.
Кам'янець-Подільський Хмельницької області стане ще однією надзвичайно
цікавою і пізнавальною сторінкою книги під назвою «Туристична перлина
Поділля», що привертатиме увагу мільйонів туристів.
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Abstract. The article is devoted to the actual directions of attraction of the museum business
into the economic space of modern tourism. The significance of cultural-historical heritage in the
life of modern society is reflected in the structure of consumer preferences of travelers, creating a
sustainable motivation of tourist activity. The tendencies of the development of museum tourism as
a key area of activity of museums within the framework of market model of functioning are
considered. The thesis is grounded on the necessity and advantages of integrating the museum
space into the sphere of hospitality. An overview of the most famous world and Ukrainian hotelmuseums is made. The tendencies of the development of Easter eggs are analyzed. The expediency
of building a hotel-museum of Easter eggs in Kamyanets-Podilskyi Khmelnitsky region.
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Аннотация. В статье рассматриваются гастрономические фестивали как одно из
направлений событийного туризма, приводится ряд примеров гастрономических
фестивалей России как «Лук-Лучок FEST», «О, да! Еда!», «Русская каша», выявляются их
особенности для завлечения туристов, в ходе исследованных примеров приведет вывод о
значимости гастрономических фестивалей для формирования аутентичного образа любой
территории, условий для развития регионов и возможностей России в продвижении этого
вида туризма.
Ключевые слова: гастрономический фестиваль, событийный туризм

Гастрономические фестивали – популярные туристические мероприятия,
на которых знакомство с новыми территориями, странами происходит путем
погружения в особенности местной кухни [1]. В специальной литературе
встречаются такие понятия, как: «culinary tourism»-«кулинарный туризм», «food
tourism»
-«продовольственный
туризм»,
«gastronomic
tourism»
гастрономический туризм [2]. Восприятие туристов складывается из
впечатлений от блюд и напитков, которые являются часть культуры и традиций
каждой отдельно выбранной страны или местности. Количество туристов
желающих познакомиться с образом жизни других стран постоянно
увеличиваются, ведь это не просто знакомство с чужой культурой, но и
возможность поучаствовать в мастер – классах от мировых шеф-поваров.
Гастрономические фестивали являются разновидностью событийного туризма,
который в последнее время набирает обороты популярности не только в
западных странах [3], но и в России.
Одним из самых ярких гастрономических фестивалей в России является
фестиваль «Лук - Лучок FEST», проводится ежегодно 25 августа в поселке Лух
Ивановской области. Данный фестиваль в 2018 году проходил уже 12-й раз и
вошел в десятку самых популярных гастрономических событий лета. Как
сообщает «ТурСтат» этот фестиваль был одним из самых ожидаемых
туристами в кулинарии праздником. У туристов была возможность
поучаствовать в мастер классах по приготовлению соусов, ризотто и варенья из
лухского лука. Местное предание гласит, что царь Иван Грозный предпочитал
есть только лухский лук, и жители поселка до сих пор питают к нему особую
любовь. Также можно было подняться на воздушном шаре над фестивалем и
увидеть сверху показательные бои русских витязей от военно – исторического
клуба «Мономах» и показ коллекций детской одежды от Ивановского театра
моды «Доротея». Организаторы фестиваля стремятся вывести фестиваль «Лук –
Лучок FEST» на федеральный уровень и добиться включения посёлка Лух в
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масштабный проект «Гастрономическая карта России» [4].
Не менее ярким и захватывающим является фестиваль «О, да! Еда!» [5], в
2018 году он проходил в Москве 28 и 29 июля в парке «Красная Пресня». Во
время этого фестиваля организаторы устраивают Slow Food –пикник,
приглашают самых известных шеф-поваров и дают возможность участникам
фестиваля не только попробовать знаменитые блюда, но и самим научиться
готовить. В 2018 году шеф-повара учили готовить ризотто Индии и домашний
пирог с сиропом шафрана, а сами угощали туристов трюфелем «Рейчел»,
австралийскими пирогами, глазированными чурри и хот-догами с крабом. В
2018 году организатором удалось собрать на фестивале «О, да! Еда!» порядка
35 тысяч человек.
Также в 2018 году проходил фестиваль «Русская каша» на Музейной
площади в Москве. Фестиваль «Русская каша» также ежегодный, он проходит 4
августа – в день освобождения Белгорода. В программу этого фестиваля
входили мастер – классы по приготовлению каши, выставка военной техники и
оружия, тематические фотозоны, «Народное караоке», реконструкция
Фронтового концерта и другое. Главное событие этого фестиваля, конечно же,
сама каша – в 2018 году на фестивале можно было попробовать 75 видов этого
блюда. Кроме того, посетителей ждали кулинарный поединок звездного гостя и
бренд-шефа фестиваля, мастер-классы, конкурсы и многое другое [6]. На
территории фестиваля действовали несколько интерактивных площадок –
«Лепим, творим, малюем», «КашаШефШоу». Дети смогли развлечься в
специально предназначенной для них зоне «Машина и Мишина каша», где для
них готовили театрализованные представления, игры и мастер-классы.
На территории России проходит ещё множество увлекательных и ярких
гастрономических фестивалей, которые не только знакомят туристов с
колоритом нашей страны, но и позволяют участникам научиться готовить у
лучших, а также проявить себя.
Гастрономический туризм в России обладает высоким потенциалом и дает
массу возможностей для туристов, ведь Россия — огромная многонациональная
и мультикультурная, путешествуя по которой, можно получить большое
количество незабываемых гастрономических впечатлений. На территории
России представлены разнообразные кухни народов: из Сибири, дальнего
Севера и дальнего Востока, центральной и южной России, где туристу
открывается богатая палитра вкусов. Данный вид туризма способен привлекать
большое количество туристов благодаря зрелищности и интерактивности
событийно-гастрономических мероприятий. Более того, данное направление
туризма решает проблему сезонности и в связи с тем, что данные фестивали
проводятся ежегодно, это благоприятно сказывается на имидже территории, а
также стимулирует повторное посещение туристами региона.
Таким образом, необходимо развивать гастрономические фестивали в
России и выводить их на федеральный уровень, поскольку это не только
знакомство с традициями нашей страны и хорошее время проведения досуга, но
и одно из условий формирования устойчивого развития туризма в отдельных
регионах России.
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Аннотация. В роботе рассмотрены концепции образования в высшей школе.
Обращается внимание на организацию самостоятельной работы студентов-медиков.
Организация и успешное функционирование самостоятельной работы студентов при
изучении дисциплины «Эпидемиология» должно быть комплексным с обеспечением
различных форм контроля.
Ключевые слова: образование, самостоятельная работа, студенты-медики,
эпидемиология.

Вступление. В современных условиях изменения, происходящие в высшей
школе, предполагают разработку концепции характера самого образования
[1,5]. Новая образовательная парадигма рассматривает в качестве приоритета
интересы личности, адекватные современным тенденциям общественного
развития. Если прежние концепции были рассчитаны на такие символы
обучения, как знания, умения, общественное воспитание, то символами нового
взгляда на образование становятся компетентность, эрудиция, индивидуальное
творчество,
самостоятельный
поиск
знаний
и
потребность
их
совершенствования, высокая культура личности [2,3].
Формирование внутренней потребности к самообучению становится и
требованием времени, и условием реализации личностного потенциала.
Способность человека состояться на уровне, адекватном его претензиям на
высокое положение в обществе, всецело зависит от его индивидуальной
вовлеченности в самостоятельный процесс освоения новых знаний.
Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалистамедика является необходимость дать студенту прочные фундаментальные
знания, на основе которых он смог бы обучаться самостоятельно в нужном ему
направлении медицины.
Решение задач современного образования невозможно без повышения
роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы,
за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их
творческой активности и инициативы[1,4].
Предмет «Эпидемиология» как учебная дисциплина закладывает основы
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формирования умений и навыков которые определяются конечными целями
изучения эпидемиологии, как самостоятельной дисциплины, и могут быть
использованы
студентами
в
дальнейшем
процессе
обучения
и
профессиональной деятельности. Дисциплина изучается в объеме 45 часов из
которых 15 – самостоятельная работа.
Методологическую основу самостоятельной работы студентов при
изучение дисциплины «Эпидемиология» составляет деятельностный подход,
который состоит в том, что цели обучения ориентированы на формирование
умений решать типичные и нетипичные задачи, т. е. на реальные ситуации, где
студентам надо проявить знание данной дисциплины.
Как известно, самостоятельная работа студентов (далее СРС) – это
планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основная часть. Основной целью самостоятельной работы студентов
является улучшение профессиональной подготовки специалистов высшей
квалификации, направленное на формирование действенной системы
фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков, которые они
могли бы свободно и самостоятельно применять в практической деятельности.
В ходе организации самостоятельной работы студентов при изучении
дисциплины «Эпидемиология» преподавателем решаются следующие задачи:
• углублять и расширять их профессиональные знания;
• формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности;
• научить студентов овладевать приемами процесса познания законов
эпидемиологии;
• развивать у них самостоятельность, активность, ответственность;
• развивать познавательные способности будущих специалистов.
В своей работе мы используем два уровня самостоятельной работы:
управляемая преподавателем самостоятельная работа студентов и собственно
самостоятельная работа.
На наш взгляд, именно первый уровень наиболее значим, т.к. он
предполагает наличие специальных методических указаний преподавателя,
следуя которым студент приобретает и совершенствует знания, умения и
навыки, накапливает опыт практической деятельности.
Считаем, что основным принципом организации СРС должен стать
перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от
формального пассивного выполнения определенных заданий к познавательной
активности с формированием собственного мнения при решении поставленных
проблемных вопросов и задач. Таким образом, в результате самостоятельной
работы студент должен научиться осмысленно и самостоятельно работать
сначала с учебным материалом (сервер дистанционного обучения MOODL),
затем с научной информацией, использовать основы самоорганизации и
самовоспитания с тем, чтобы развивать в дальнейшем умение непрерывно
повышать свою квалификацию.
На наш взгляд, для обеспечения успешного выполнения СРС необходимы
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следующие условия:
1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2. Постановка познавательных задач.
3. Алгоритм выполнения работы, знание студентом способов ее
выполнения.
4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы,
сроков ее представления.
5. Определение видов консультационной помощи (консультации
установочные, тематические, проблемные).
6. Критерии оценки, отчетности и т.д.
7. Виды и формы контроля (практика, контрольные работы, тесты и др.).
Организация руководства и контроля СРС требует от преподавателя
выполнения ряда методических рекомендаций.
Так объяснение предполагает точное и четкое формулирование задачи,
сути проблемы, вопроса; последовательное раскрытие причинно-следственных
связей,
аргументации
и
доказательств;
использование
сравнения,
сопоставления, аналогии, ярких примеров; безукоризненной логики изложения.
Определяя объем и содержание домашнего задания, необходимо
учитывать, что успешность и качество выполнения домашнего задания
студентами находятся в прямой зависимости от качества проведенного занятия,
от уровня усвоенного материала.
Положительный результат дают нестандартные формы организации
самостоятельной работы студентов: создание тематических презентаций,
проведение тематических дискуссий, участие в конференциях, изготовление
учебно-наглядных пособий, кружковая работа и т.п.
Выводы.
Таким
образом,
для
организации
и
успешного
функционирования самостоятельной работы студентов при изучении
дисциплины «Эпидемиология» необходимы:
1. Комплексный подход к организации СРС (включая все формы
аудиторной и внеаудиторной работы).
2. Обеспечение контроля над качеством выполнения СРС (требования,
консультации).
3. Использование различных форм контроля.
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Анотація. Основним завданням сучасної вищої медичної освіти є формування
компетенцій, затверджених у стандарті освіти, згідно яких важливі не стільки знання,
скільки здатність використовувати їх на практиці самостійно, особливо у ситуаціях, які
вимагають швидкого прийняття рішень і дій. Традиційні методи навчання, такі як лекції та
клінічні заняття, можуть мати низьку ефективність для студентів з кліповим мисленням
через нездатність тривалий час утримувати увагу на одноманітній діяльності. Метою
дослідження була оцінка розповсюдженості кліпового мислення серед студентів-медиків з
використання методики М.Б. Літвінової та клінічного інтерв’ю, яке проводилося за
результатами тестової методики. У опитуванні прийняли участь 54 студенти віком від 18
до 26 років. Отримані результати виявили, що 37 опитаних студентів (68,5±6,3%) не
мають ознак кліпового мислення, 17 осіб (31,5±6,3%) – мають різні ступені його
вираженості, а до групи ризику входять 29,6±6,2 % опитаних студентів (або 43,2±8,1 % від
групи без кліпового мислення). Відмінності за статтю та віком, середньою успішністю з
дисципліни не були виявлені. За результатами проведеного дослідження автори зробили
висновок, що проблема «кліповості» мислення посідає важливе місце у організації
навчального процесу студентів-медиків. Автори вважають, що слід широко
використовувати клінічні розбори хворих, лекції-дискусії, обговорення анонімних клінічних
випадків, зокрема в закритих групах соціальних мереж, застосування рольових (ділових) ігор,
навчальних відеофільмів, кросвордів, інтелектуальних карт тощо з метою використання
позитивних компонентів кліпового мислення у формуванні клінічного мислення лікарів.
Ключові слова: студенти, навчання, кліпове мислення, методи освіти, психіатрія,
наркологія.

Вступ. В останні роки значно збільшується обсяг інформації, яку
необхідно осягнути на етапах отримання освіти. Цю значно більшу кількість
інформації, особливо, якщо порівняти з кількістю для навчання минулих
поколінь, потрібно переробляти якимось іншим способом. Відповідним чином
має змінюватися і процес мислення. У своїй роботі Козлова та Кіндреркнехт
поділяють мислення на лінійне, з жорсткою осьової орієнтацією та нелінійне,
до якого відносять ризоматичне, стереотипне та кліпове [1]. Кліпове мислення –
це мислення образами-картинками, емоціями, дуже часто зі свідомою відмовою
від пошуку причинно-наслідкових зв’язків і відносин. В умовах дефіциту часу і
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зростання темпів життя таке мислення часто задовольняє нагальні потреби
людини. Але оскільки воно вступає до конфлікту з традиційною текстовою
культурою, як наразі лежить у основі вищої освіти, то наявність такого виду
мислення варто розглядати як прояв сучасної кризи в освіті.
Серед основних причин формування кліпового мислення виділяють [2]:
• експоненціальне зростання кількості інформації, що пред'являється до
засвоєння;
• актуалізація різноманіття цілей і багатозадачності в діяльності
особистості;
• тривале споживання інформації в мозаїчному і фрагментованому вигляді
за допомогою засобів масової інформації;
• захоплення сприйняттям короткострокової інформації і нерозвиненість
довготривалої пам'яті;
• катастрофічне зменшення частки читання літературних творів в структурі
дозвілля;
• недостатня увага до технологій навчання, орієнтованих на розвиток
критичного мислення особистості учня.
До основних негативних ознак кліпового мисленні відносять: підвищену
відволікаємісь від навчання, спрощення інформації, втрату здібності пошуку
причинно-наслідкових зв’язків та побудови довгих логічних ланцюжків,
зниження рівня критичної свідомості та самосвідомості [3]. Автори
протиставляють кліпове мислення клінічному, що на наш погляд недоцільно,
оскільки «кліповість» – це особливість процесу отримання нової інформації, а
клінічне мислення - це особливий вид неусвідомленого використання
отриманої раніше інформації.
Проте, як і будь-яке явище, кліпове мислення має і певні позитивні
характеристики, зокрема: захист організму на інформаційного перевантаження,
можливість багатоваріантно та неоднозначно підходити до вирішення тих чи
інших завдань, можливість охоплювати великі обсяги інформації, особливо
навчального матеріалу для вчасного виконання усіх поставлених завдань [4].
Останній пункт є дуже актуальним для студентів, які здобувають вищу освіту
за напрямком «Охорона здоров’я». Окрім цього, кліпове мислення сприяє
багатозадачності студента, що також є актуальною навичкою, особливо під час
роботи у приймальному відділенні та під час різноманітних надзвичайних
ситуацій.
Основним завданням сучасної вищої медичної освіти є формування
компетенцій, затверджених у стандарті освіти. Важливі не стільки знання,
скільки здатність використовувати їх на практиці самостійно, особливо у
ситуаціях, які вимагають швидкого прийняття рішень і дій. Традиційні методи
навчання, такі як лекції та клінічні заняття, можуть мати низьку ефективність
для студентів з кліповим мисленням через нездатність тривалий час утримувати
увагу на одноманітній діяльності.
Основна частина. Для оцінки розповсюдженості кліпового мислення
серед студентів-медиків ми провели опитування вітчизняних студентів 4 курсу
за спеціальністю «Лікувальна справа» під час проходження ними дисципліни
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«Психіатрія. Наркологія». При цьому була використана методика М.Б.
Літвінової, «кліповість» мислення оцінювали при 15 балах та більше [5] та
клінічне інтерв’ю, яке проводилося за результатами тестової методики. У
опитуванні прийняли участь 54 студенти віком від 18 до 26 років.
В результаті отримані наступні дані: 37 опитаних студентів (68,5±6,3%) не
мають ознак кліпового мислення, а 17 осіб (31,5±6,3%) - мають різні ступені
його вираженості. Відмінності за статтю та віком, середньою успішністю з
дисципліни не були виявлені. Проте, якщо виходити з розуміння, що
переважний спосіб мислення не є статичним, та може змінюватися у часі,
заслуговує уваги підхід науковців, які виділяють групу ризику кліпового
мислення [3]. До групи ризику варто відносити осіб, які набирають 12-14 балів
за методикою М.Б.Літвінової. У нашому дослідженні до групи ризику входять
29,6±6,2 % опитаних студентів (або 43,2±8,1 % від групи без кліпового
мислення).
Студенти з вираженим кліповим мисленням в інтерв’ю повідомляли, що
мають суттєві труднощі у засвоєнні нової інформації з дисципліни, якщо
використовують для підготовки лише підручник та методичні розробки до
відповідних тем. Також повідомлялось про утруднення у сприйнятті класичних
лекцій, через відносно швидку втрату післядовільної та довільної уваги.
Таким чином, зусилля викладачів вищих медичних навчальних закладів
мають бути спрямовані багатовекторно. З одного боку доцільно розвивати
аналітичне та понятійне мислення у сучасних студентів, а з іншого –
використовувати позитивні якості кліпового мислення, які підвищують його
адаптивність та пришвидшують вирішення завдань [6].
Оскільки пріоритетними мають ставати наочні, яскраві, чіткі та легкі до
запам’ятовування формулювання, сучасний процес викладання вимагає від
викладачів ширшого пошуку засобів зробити матеріал більш наочним, аби він
міг конкурувати у мисленні студента з потоком «фонової» інформації, яку той
щоденно споживає у мережі Інтернет.
Для підвищення ефективності навчання студентів, особливо з елементами
«кліповості» мислення можливо поєднувати наступні методики навчання:
робота біля ліжка хворого, клінічні розбори хворих, лекції-дискусії,
обговорення анонімних клінічних випадків, зокрема в закритих групах
соціальних мереж, застосування рольових (ділових) ігор, навчальних
відеофільмів, кросвордів тощо [7–10].
Також заслуговує уваги використання інтелектуальних карт для стислого
та яскравого викладення навчального матеріалу, особливо такого, який
виноситься на самостійне опрацювання студентом [6].
Одним з можливих шляхів подолання негативного впливу кліпового
мислення на навчання студентів-медиків може бути інтеріоризація пізнавальної
діяльності: важливо показати студентам як саме потрібно обирати та
застосовувати алгоритми вирішення проблемних питань, відштовхуючись від
неординарного, ірраціонального погляду на проблему [2]. Особливої
актуальності цей підхід набуватиме при вивченні клінічних дисциплін,
диференційної діагностики внутрішніх захворювань, оскільки саме
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нетривіальний погляд на проблему лежить в основі клінічного мислення
лікарів.
Висновки.
Таким чином проблема «кліповості» мислення посідає важливе місце у
організації
навчального
процесу
студентів-медиків.
Через
високу
розповсюдженість кліпового мислення та тенденції до нього серед студентів,
сучасна освіта вже не може нехтувати цим наявним явищем і повинна шукати
нові форми організації навчання. Основною метою вищих закладів медичної
освіти має бути використання позитивних компонентів кліпового мислення у
формуванні клінічного мислення лікарів. Ми вважаємо, що для цього слід
широко використовувати клінічні розбори хворих, лекції-дискусії, обговорення
анонімних клінічних випадків, зокрема в закритих групах соціальних мереж,
застосування рольових (ділових) ігор, навчальних відеофільмів, кросвордів,
інтелектуальних карт тощо.
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Abstract. The main task of modern higher medical education is the formation of
competencies, approved in the standard of education. According to them, not so much knowledges
are important as the ability to use them in practice on their own, especially in situations that
require rapid decision-making and actions. Traditional methods of teaching, such as lectures and
clinical classes, can have low effectiveness for students with clip thinking due to inability to stay
focused on monotonous activities for a long time. The aim of the study was to assess the prevalence
of clip thinking among medical students using methodology of M.B. Litvinova and a clinical
interview, conducted on the basis of the test method. 54 students aged 18 to 26 participated in the
survey. The obtained results showed that 37 students (68,5 ± 6.3%) had no clip thinking, 17 (31,5 ±
6.3%) had varying degrees of severity of clip thinking, and the risk group included 29,6 ± 6.2% of
the students polled (or 43,2 ± 8.1% of the group without clip thinking). Differences in gender and
age, and the average achievement in discipline were not detected. According to the results of the
study, the authors concluded that the problem of "clip" thinking plays an important role in the
organization of the educational process of medical students. The authors believe that it is necessary
to make extensive use of clinical examinations of patients, lecture-discussions, discussion of
anonymous clinical cases, in particular, in closed groups of social networks, the use of role-playing
(business) games, educational videos, crossword puzzles, intellectual maps, etc., in order to use
positive components of the clip thinking in formation of clinical thinking of doctors.
Key words: students, education, clip thinking, education’s methods, psychiatry, narcology.
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Анотація. Стаття присвячена проблемі формування креативного потенціалу
майбутніх учителів інформатики на основі індивідуально-диференційованого підходу.
Розглянуто і охарактеризовано сутність індивідуально-диференційованого підходу та його
вплив на розвиток творчих якостей педагогів. Запропоновано авторські підходи до
використання описаної методики у процесі професійної підготовки майбутніх учителів
інформатики.
Ключові слова: професійна підготовка вчителів інформатики, індивідуальнодиференційований підхід, творчі якості педагога.

Вступ.
Важливою особливістю сьогодення є інформатизація суспільства, яка
набуває все більш глобального характеру. Неодмінною умовою інформатизації
суспільства є інформатизація освіти, головним завданням якої є підвищення
ефективності професійної підготовки фахівців на основі широкого
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальновиховному процесі. Якість фахової підготовки майбутніх фахівців будь-якої
галузі, насамперед, визначається наявністю висококваліфікованих, творчих
педагогів. Саме тому одним з актуальних завдань професійної підготовки
учителів, зокрема інформатики, є формування креативного потенціалу
майбутнього педагога як основи творчої педагогічної діяльності.
Основний текст.
Поняття «креативність» (від лат. creatio – створення) увійшло до лексики
вітчизняних науковців у 70-х роках минулого століття та означає здатність
людини знаходити розв’язки задач у нестандартних ситуаціях, створювати
щось нове, оригінальне, раніше невідоме.
Один із перших дослідників феномену творчості людини Дж. Гілфорд,
вважав, що сутність творчого мислення розкривається через такі особливості
особистості: незвичність висловлюваних ідей, здатність бачити предмет під
новим кутом зору, висловлювати ідеї в невизначеній ситуації тощо. На
сучасному етапі творчість розглядається як продуктивна людська діяльність,
здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного
значення [3, с. 326].
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Наукові дослідження останніх років довели, що творчі здібності людини не
тільки передбачені генетично, оскільки розвиваються й виховуються в певній
діяльності. У процесі розвитку шляхом виховання формується спрямованість
людини до певного виду творчості. Народжується інтерес, який з часом
переходить у наступну стадію – потребу. Саме ці дві категорії є головними
рушійними силами розвитку творчих здібностей особистості [2, с. 9].
Головною ознакою творчої особистості вважають її креативні якості, тобто
індивідуальні психологічні особливості людини, які відповідають вимогам
творчої діяльності та є умовою її успішного виконання [1, с. 37]. До основних
творчих здібностей людини належать: 1) мотиваційно-творча активність, яка в
першу чергу характеризується допитливістю, колом інтересів, ступенем
захопленості людини; 2) індивідуальні особливості, а саме розвиненість
інтелекту й професійного світогляду, темп діяльності, працездатність тощо;
3) здатність аналізувати, порівнювати, виділяти головне; 4) здібності
генерувати
нові
ідеї,
висувати
гіпотези,
фантазувати
тощо;
5) цілеспрямованість, самоорганізація, самоконтроль особистості; 6) здібності
використовувати досвід інших, здатність до співробітництва; 7) упевненість,
здатність відстоювати свої творчі позиції та деякі інші.
Формувати навички майбутніх педагогів генерувати оригінальні ідеї
бажано на основі застосування методології креативної педагогіки, яка
передбачає: опанування майбутніми учителями вміннями розробляти
нестандартні, оригінальні способи й методи навчання; розвиток їхніх творчих
здібностей та нахилів; забезпечення їх інструментарієм подолання
психологічних бар’єрів мислення тощо. Реалізація методології креативної
педагогіки передбачає таку організацію навчально-виховного процесу, за якої
студент стає творцем, основний навчальний матеріал – засобом досягнення
творчої мети, а між викладачем та студентом встановлюються довірливі
партнерські стосунки [1, с. 18].
Відповідно до принципів креативної педагогіки найбільш ефективною
технологією професійної підготовки вчителів є самостійне розв’язання
студентами креативних навчальних завдань з галузі майбутньої діяльності, які,
на наш погляд, повинні формулюватися на основі таких принципів:
1) постановка завдання має бути функціональною; 2) кожен студент повинен
самостійно обирати методи розв’язання задачі, використовуючи поряд з
традиційними способами евристичні стратегії та прийоми; 3) очікуваний
результат, зазвичай, є заздалегідь невідомим і неоднозначним, тому під час
розв’язування задачі повинні формуватися нові знання й навички.
Рівні розвитку тих чи інших якостей студентів, у тому числі й креативних,
не є стабільними протягом усього терміну навчання у ВНЗ. Їх зміна
здійснюється в процесі професійної підготовки студентів під впливом різних
факторів та умов. З іншого боку, творчі якості особистості певним чином
обмежені у своєму розвитку набутими від народження задатками. За
сприятливих умов навчання й виховання вдається їх оптимально розвинути.
Якщо ж такі умови не створено, то рівень розвитку творчих здібностей
особистості, якого можна було б досягти, не забезпечується.
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На сучасному етапі не існує достатньо переконливих методик керування
процесом розвитку творчих здібностей людини, оскільки творчість кожної
особистості є неповторною і оригінальною. Тому завданням викладача є
створення системи педагогічного впливу, спрямованої на стимулювання у
студентів прагнення до опанування новими формами діяльності, формування
постійної потреби до пізнання. Необхідно надавати можливість кожному
студенту застосовувати отримані знання та власні творчі ідеї до реалізації
самостійно обраної теми в межах навчальної дисципліни, що вивчається;
допомагати йому розробити методологію отримання нових знань; сприяти
набуттю навичок самостійного планування наукового пошуку; забезпечити
можливість пережити почуття задоволення від творчих досягнень і здатності
співробітництва з викладачем. Тому ми вважаємо доцільним організовувати
професійну підготовку майбутніх педагогів на основі індивідуальнодиференційованого підходу, під яким розуміють вибір змісту, методів і форм
навчання на основі врахування індивідуально-психологічних особливостей
навчальної діяльності студентів, її соціально-значущих відмінностей від інших
людей, своєрідності психіки, особистих якостей та уподобань [4, с. 113].
Знаючи особистісні характеристики якостей кожного студента, його
уподобання та нахили, викладач відшукує можливості індивідуальнодиференційованого підходу до нього під час вивчення будь-яких навчальних
дисциплін, у тому числі інформатики й програмування. Практика свідчить, що
саме програмування розвиває у студентів стратегію логічного мислення,
відточує їх аналітико-синтетичні методи. Самостійне тестування й
налагодження програм розвиває в них самокритичність. Студенти, що
володіють мовами програмування на достатньому рівні, мають можливість
створювати власні програми дослідницького характеру, що в значній мірі
сприяє розвитку їхньої креативності.
У цьому плані буде корисним розглянути методику формування
креативних якостей студентів на прикладі вивчення дисциплін «Навчальні
інформаційні системи» та «Навчальні програмні засоби», які у даний час
викладається нами на фізико-математичному факультеті Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Викладання теоретичного матеріалу відбувається традиційно, але перевага
надається активним формам навчання, а саме: лекція-бесіда, лекція-дискусія,
лекція-консультація, проблемна лекція тощо [4, с. 72].
Виконання лабораторних робіт організується методом проектів на основі
індивідуально-диференційованого підходу. Метод проектів являє собою
спеціальну форму навчання, яка передбачає застосування отриманих знань, але
на новому, продуктивному, пошуково-творчому рівні. Студенти за
узгодженням з викладачем виходячи з рівня особистої підготовки та уподобань,
обирають тематику для розробки власної комп’ютерної програми навчального
призначення, а також інструментальне середовище, яке вони планують
використовувати для реалізації свого проекту. Під час проведення
лабораторного практикуму кожен студент працює у власному темпі, самостійно
визначає обсяг робіт, які потрібно виконати на кожній парі. При цьому роль
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викладача полягає у контролі за роботою студентів та наданні їм, за
необхідності, індивідуальних консультацій.
Після розробки навчальної комп’ютерної програми здійснюється її
практична апробація. Зазвичай, свої проекти студенти-інформатики
використовують під час проходження навчальної виробничої практики у
середніх закладах освіти. Результати апробації підтверджуються відгукамидовідками за підписом директорів шкіл про якість розробленого навчального
засобу та доцільність його провадження в навчально-виховний процес певної
установи освіти.
Наприкінці вивчення дисциплін «Навчальні інформаційні системи» та
«Навчальні програмні засоби» проводиться захист проектів студентів методом
демонстрації розроблених додатків та їх обговорення навчальною групою.
Загальна оцінка виставляється викладачем з урахуванням зауважень і думок
студентів групи. Це забезпечує об’єктивність та відкритість оцінювання знань,
що відповідає вимогам демократизації освіти на сучасному етапі. На наш
погляд, запропонована методика може застосовуватися й під час викладання
інших дисциплін у педагогічних ВНЗ, а також бути впровадженою в систему
післядипломної освіти педагогічних працівників.
Висновки.
Отже, професійна підготовка майбутніх учителів інформатики повинна
ґрунтуватися на основі індивідуально-диференційованого підходу, що
дозволить максимально реалізувати творчі здібності кожного студента,
активізувати його креативний потенціал, сформувати сучасного педагога як
творчу особистість, здатну самостійно відшукувати оптимальну стратегію
навчання на основі широкого використання комп’ютерної техніки.
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Abstract.
Introduction. One of the most important tasks of professional training of teachers is the
formation of creative potential of a future teacher as the basis of creative pedagogical activity.
Basic text. The concept of "creativity" (from the Latin creatio - creation) came into the
vocabulary of domestic scientists in the 70s of the last century, and in the generalized sense it
means the ability of a person to find solutions to problems in non-standard situations, to create
something new, original, previously unknown.
The main feature of a creative person is person’s creative qualities, that is, the individual
psychological features of a person which meet the requirements of creative activity and is a
condition for its successful implementation.
We consider it expedient to organize professional training of creative teachers on the basis of
an individually differentiated approach, which is understood as the choice of content, methods and
forms of learning based on the consideration of individual psychological features of students'
educational activity, its socially significant differences from other people, pecularities of psyche,
personal qualities and preferences. Knowing personal characteristics of each student's qualities,
their preferences and inclinations, the teacher finds opportunities for an individually differentiated
approach to them when studying any subjects, including computer science and programming.
The proposed method is used by us during the study of the disciplines "Educational
Information Systems" and "Educational Software", which are currently taught at the Faculty of
Physics and Mathematics of Poltava National Pedagogical University named after V.G. Korolenko.
Conclusions. Professional training of future computer science teachers should be based on an
individually differentiated approach that will maximize the realization of each student's creative
abilities, enhance their creative potential, and form a modern teacher as a creative person who can
independently find the optimal strategy of teaching based on widespread use of computer
technology.
Key words: professional training of computer science teachers, individual-differentiated
approach, creative qualities of a teacher.
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Анотація. Стаття присвячена проблемі інтегрованої спрямованості формування,
розвитку і корекції пізнавальних інтересів учнів із інтелектуальними порушеннями. На
основі аналізу наукових джерел і вивчення практичного досвіду вихователів спеціальних
шкіл-інтернатів з’ясовано фактори впливу на пізнавальний інтерес особистості, розкрито
роль позакласної корекційно-виховної роботи у розвитку пізнавальних інтересів учнів із
порушенням інтелекту молодшого шкільного віку, означено форми, методи та доцільні
педагогічні умови формування інтересів даної категорії дітей у позаурочний час.
Ключові слова: пізнавальний інтерес, діти з інтелектуальними порушеннями,
виховання, позакласна робота.

Вступ. Проблема формування і розвитку пізнавальних інтересів дітей з
особливими освітніми потребами у процесі виховання є однією з актуальних у
спеціальній педагогічній теорії й практиці. Саме інтерес є своєрідним
епіцентром розвитку дитини, оскільки впливає на успішність оволодіння нею
знаннями, сприяє зростанню потенціалу її пізнавальної активності та
самостійності, формуванню цілеспрямованості, наполегливості у досягненні
поставленої мети, стимулює позитивно-емоційне ставлення до навколишньої
дійсності.
Вивчення спеціальної психолого-педагогічної літератури свідчить про
виняткову роль інтересу в психічному розвитку дитини з інтелектуальними
порушеннями, підвищенні якості її розумової діяльності, розширенні
кругозору, набутті життєвого та практичного досвіду (І. Бєлякова,
Л. Виготський, І. Єременко, В. Лубовський, М. Матвєєва, С. Миронова,
Н. Морозова, В. Петрова, Б. Пінський, В. Синьов, І. Соловйов, Н. Стадненко,
О. Хохліна, Ж. Шиф і ін.).
Значні виховні можливості у розвитку пізнавальних інтересів дітей із
інтелектуальними порушеннями має позаурочна діяльність. Дана проблема
прямо чи опосередковано розглядалася у наукових роботах О. Бонецької,
А. Висоцької, О. Вержиховської, В. Воронкової, Г. Дульнєва, І. Єременка,
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А. Козак, М. Кота, Н. Кузьміної-Сиромятникової, В. Липи, В. Мачихіної,
С. Миронової, Н. Морозової, Л. Одинченко, В. Синьова тощо. На думку
науковців, у розвитку інтересів розумово відсталих учнів позакласна робота має
певні переваги, серед яких, у першу чергу, можна виділити такі: широке
охоплення їх різноманітними й цікавими формами організації дозвілля,
добровільність виявлення інтересу до навчальних предметів або діяльності,
пов’язаної з ними.
Основний текст. Позакласна робота – це багатогранна діяльність дітей:
навчально-освітня, суспільно корисна, пошуково-дослідна. Позакласна виховна
діяльність школярів виходить за межі навчальної програми і реалізується у
відповідності з особистим вибором, нахилами та інтересами учнів. Саме у ній
створюються умови, що забезпечують безперервність виховного і навчального
процесів, їх єдність і цілеспрямованість на основі диференціації та широкої
індивідуалізації цього процесу.
Основне завдання позакласної роботи – викликати у школярів первинні
інтереси, задовольнити інтереси і запити, розвинути глибокий і сталий інтерес
до певних видів діяльності. Пробудження інтересів залежить від
навколишнього середовища, від певного настрою самих дітей, а постійне
збільшення потоку інформації стимулює розвиток досить широких життєвих і
пізнавальних інтересів учнів. Характер прояву пізнавальних інтересів учнів у
позакласній роботі обумовлюється її специфікою. Інтерес набуває тут більшого
значення, ніж на уроках, бо майже відсутня та обов’язковість, яка притаманна
навчанню.
Слід також зазначити, що у позакласній роботі більші, ніж у навчальній
роботі, можливості використання різних джерел знань (музеї, походи, зустрічі,
спостереження та ін.), більша кількість форм роботи (конкурси, турніри,
вечори і т.п.), які поширюють сферу пізнання, стимулюють обмін знаннями,
поглиблюють і задовольняють інтереси і запити школярів. Різноманітні форми
позакласної виховної роботи забезпечують міцність знань, більш гнучке їхнє
застосування на практиці в різних життєвих ситуаціях, сприяють розширенню
кругозору, підвищенню активності розумово відсталих школярів, формуванню
в них пізнавальних інтересів.
Позакласна робота вважається ефективною, якщо задовольняє природні
запити і потреби учнів, розширюватиме рамки їх практичної та розумової
діяльності, даватиме педагогам широкий простір для здійснення всебічного
розвитку дітей. При цьому треба враховувати дві безперечні умови: діяльність
педагога з розвитку дитини і психологічну готовність учня до цього. Крім того,
важливо спиратись на ті передумови, які захоплюють почуття учнів,
викликають прояв емоцій.
Безперечним є той факт, що у спеціальній школі одним із ефективних
факторів збудження і розвитку пізнавального інтересу в учнів з
інтелектуальними порушеннями є підготовленість і педагогічна майстерність
вихователя. Викликаючи зацікавленість учнів, він поширює, розвиває та
закріплює їх інтереси у позакласній роботі, сприяє розвитку творчих здібностей
особистості. Тому нашу увагу було зосереджено на вивченні практичного
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досвіду вихователів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів Донецької області (№ 34 м. Лиман, № 41 м. Слов’янськ, № 32
м. Костянтинівка). У навчальних закладах було проведено анкетування
двадцяти вихователів початкових класів, додатковим методом дослідження
було спостереження за їхньою діяльністю у корекційно-виховному процесі.
Проведене опитування засвідчило, що більшість вихователів (85%)
правильно розуміють поняття „пізнавальний інтерес” і уявляють педагогічні
шляхи інтегрованої спрямованості процесу його формування, розвитку і
корекції у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями.
Особливе значення у розвитку учнівських інтересів вихователі надають
якості власних знань про особливості пізнавальної діяльності розумово
відсталих учнів, їхні індивідуальні особливості, нахили та здібності. Серед
факторів, які мають вплив на пізнавальний інтерес особистості, вихователями
було відзначено: цікавість матеріалу (новизна, емоційність, інформативність,
проблемність, наочний супровід) – 100%, мотивація діяльності (постановка
пізнавальних завдань, ситуації зацікавлення) – 80%, керівництво пізнавальною
діяльністю школярів (інструктивні вказівки, заохочення, оцінювання) – 60%.
Під час опитування вихователів було з’ясовано, які методи застосовуються
ними для формування в учнів інтересу, розвитку в них допитливості, підтримки
пізнавальної активності. Майже всі вихователі (95%) ігрові методи вважають
провідними у розвитку пізнавальних інтересів розумово відсталих школярів
молодшого шкільного віку, серед яких перевагу надають дидактичним іграм і
вправам. Серед словесних методів особлива значущість надається бесіді з
включенням проблемних запитань – 65%. Практичні дії з предметами
застосовують 60% вихователів. На їхню думку, поштовхом для виявлення
учнями інтересу до об’єктів оточуючого середовища є організація пошукової
діяльності – 40%. Для забезпечення пізнавального інтересу дітей до пізнання
навколишньої дійсності важливим вважається застосування наочних методів:
спостереження, показ (70%).
Найбільш доцільними умовами інтегрованої спрямованості процесу
формування і розвитку пізнавальних інтересів у вихованців педагоги вважають
такі:
- застосовування індивідуально-диференційованого підходу до діяльності
розумово відсталих школярів (95%);
- створення емоційної атмосфери під час організації та проведенні різних
виховних занять і заходів (80%);
- активізація пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на самостійне
здобування знань і вмінь (75%);
- стимулювання успіхів учнів педагогічно доцільними засобами (60%);
- урізноманітнення форм позакласної виховної роботи, більш гнучке їх
застосування на практиці в різних життєвих ситуаціях (55%);
- звернення до життєвого досвіду дітей, спонукання їх до самостійного
пошуку (45%);
- сприяння розвитку ініціативності й самостійності учнів (50%);
- створення проблемних ситуацій (40%);
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- оптимальне співвідношення різних видів завдань (30%).
Спостереження за практичною діяльністю педагогів у корекційновиховному процесі дозволяє констатувати, що для більшості педагогів
притаманне прагнення розвивати пізнавальні інтереси розумово відсталих
молодших школярів, створювати позитивне ставлення до всіх видів
позаурочної діяльності, вчити дітей самостійно втілювати одержані знання у
повсякденну діяльність. Найбільш ефективно пізнавальні інтереси учнів
початкових класів розвиваються в ситуаціях безпосереднього спілкування з
об’єктами навколишнього світу; залучення до різноманітної діяльності, з
поступовим її ускладненням та варіативності способів діяльності; практичних
дій з предметами; використання життєвого досвіду дітей; створення емоційно
насичених виховних ситуацій; поза ситуативно-особистісного спілкування
вихованців.
Особливу увагу педагоги приділяють новизні змісту матеріалу,
урізноманітненню видів роботи, мотивації діяльності, застосуванню
різноманітної наочності, індивідуалізації роботи з розвитку розумової
діяльності дітей, організації пізнавальних ігор, встановленню оптимального
співвідношення між пізнавальними завданнями репродуктивного, частковопошукового та творчого характеру й використанню елементів самостійного
пошуку.
Висновки. Відтак, на основі емпіричного вивчення практичного досвіду
вихователів спеціальних навчальних закладів встановлено, що інтегрована
спрямованість процесу формування і розвитку пізнавальних інтересів
молодших школярів з інтелектуальними порушеннями залежить від уміння
педагогів забезпечувати послідовне та цілеспрямоване втілення у виховній
процес раціональних форм, методів та прийомів позакласної роботи у їх
системній єдності, що мають корекційно-розвивальний вплив і сприяють
активізації пізнавальної діяльності учнів.
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Abstract. The article is devoted to the problem of integrated orientation of formation,
ISSN 2410-6615

176

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

development and correction of pupils’s with intellectual disabilities cognitive interests. The factors
of influence on cognitive interests of personality, based on analysis of scientific sources and
researching of practical experience of educators were explored; the role, forms, methods of
extracurricular correctional educational work in the development of cognitive interests of special
boarding school pupils were disclosed; appropriate pedagogical conditions of formation of
interests of primary school pupils with intellectual disabilities were outlined.
Key words: cognitive interest, children with intellectual disabilities, education,
extracurricular work.
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Аннотация. В работе обобщается понятие решения системы линейных
алгебраических уравнений с целью формулировки единого похода к анализу несовместных,
неопределенных и неустойчивых систем. Рассматриваются примеры неустойчивых систем
линейных алгебраических уравнений, решения которых очень сильно зависят от небольших
изменений числовых коэффициентов в уравнениях. Обсуждаются причины неустойчивости
линейных систем и алгоритм регуляризации для нахождения решения любой системы
линейных алгебраических уравнений.
Ключевые слова: псевдорешение системы линейных алгебраических уравнений, число
обусловленности, алгоритм Тихонова.

К важнейшим разделам курса линейной алгебры относятся теория и
методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ),
поскольку многие прикладные задачи при построении их математических
моделей сводятся к исследованию СЛАУ. Решение СЛАУ необходимо при
анализе различных регрессионных моделей [1]. При построении
интерполяционных функций также возникают СЛАУ [2, гл. 4, 9].Перечень
практически важных примеров легко может быть продолжен.
В общем случае рассматривается СЛАУ, состоящая из m линейных
уравнений относительно n неизвестных x1 , x2 , ...xn :
a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 + ... + a1n xn =
b1
a21 x1 + a22 x2 + a123 x3 + ... + a2 n xn =
b2
...
am1 x1 + am 2 x2 + am3 x3 + ... + amn xn =
bm

(1)

В каждом из уравнений СЛАУ (1) коэффициенты перед неизвестными a и
свободные члены b считаются известными константами. Объединяя
коэффициенты в уравнениях системы в матрицу системы A с элементами
=
aik ,i 1,=
2,3...m, k 1, 2,3,...n и вводя вектор неизвестных, принадлежащий
линейному евклидову пространству E n ,
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x =  x3  и вектор свободных членов b =  b3 
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b 
 n
 m

получаем компактную матричную запись
СЛАУ (1):


Ax = b

(2).

В программу линейной алгебры традиционно включают анализ условий
совместности либо несовместности СЛАУ на основе теоремы КронекераКапелли, метод Гаусса решения произвольной СЛАУ и метод Крамера решения
СЛАУ с квадратной матрицей.
В данной работе предлагается адаптированный для студентов
нематематических специальностей вариант изложения методики рения любых,
в том числе и неустойчивых СЛАУ.
При построении математических моделей прикладных задач в экономике и
иных сферах исследований используются эмпирические данные, полученные с
некоторой точностью в результате наблюдения за реальными объектами и
процессами. Таким образом, если математической моделью
является СЛАУ, то

матрица A этой системы и вектор свободных членов b могут быть известны
лишь приближенно. Поэтому даже для адекватно поставленной и заведомо
имеющей решение прикладной задачи математической моделью может
оказаться несовместная или неопределенная СЛАУ.
Если СЛАУ (2) не имеет решения в обычном
смысле, т.е. не существует

 
векторов x , реализующих равенство A x = b , то в качестве решения

приминается вектор x , называемый псевдорешением СЛАУ[3, с. 334] и
обеспечивающий минимум на множестве всех векторов E n функции невязки


,
(3)
Φ ( x ) = ( Ax − b ) 2
или в явном виде

=
Φ( x )

m n
 2
a
a
x
x
2
a
x
b
(
b
−
+
∑∑∑ ik il k l ∑∑ ik k i )
m

n

n

=i 1 =
k 1=l 1

.

(4)

=i 1 =
k 1

Необходимые условия минимума невязки (4) выражаются системой
уравнений
∂Φ
= 0,=
s 1, 2,...n
∂xs

.

(5)

Дифференцируя (4), нетрудно показать, что совокупность уравнений (5)
имеет вид СЛАУ


(6)
AT Ax = AT b ,
T
где через A обозначена транспонированная матрица A .
Система (6) называется нормальной системой по отношению к СЛАУ (2).
Известно [3, с. 334], что задача нахождения минимума невязки (4) для любой
СЛАУ имеет решение, возможно неединственное, и эта задача эквивалентна
решению нормальной системы (6).
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Если нормальная система (6) оказалась неопределенной, то для выбора
единственного решения из множества псевдорешений необходимо привлекать
дополнительную информацию о свойствах решения исследуемой СЛАУ (2).
Обычно требуют отобрать псевдорешение, наиболее близкое к некоторому

заданному вектору x 0 . Такое псевдорешение называют нормальным (по

отношению к x 0 ). Если СЛАУ (2) имеет единственное решение, то при любом

выборе x 0 нормальное псевдорешение будет с ним совпадать. Таким образом,
единый подход к решению любой СЛАУ состоит в поиске ее нормального

псевдорешения (НПР), которое обозначим . xнпр . Рассмотрим теперь пример,
который демонстрирует появление неустойчивости НПР СЛАУ, заданной
приближенно, т.е. с погрешностями матрицы системы или вектора свободных
членов. Заметим, что при использовании вычислительной техники для решения
СЛАУ дополнительным, а иногда и единственным источником погрешностей в
исходных данных являются особенности их машинного представления и
выполнения арифметических операций
[2, раздел 2].
 
Пусть имеется СЛАУ A x = b , в которой матрица и свободные члены
заданы абсолютно точно:
x1 + x2 =
0

 1 1   0 
=
т.е. A =
,b  .
 1 1
1
1
x1 + x2 =

(7)

СЛАУ (7) очевидно несовместна,
поэтому найдем ее нормальное
0 
псевдорешение, полагая x = 0 . Множество псевдорешений СЛАУ (7) является
множеством решений СЛАУ (6), имеющей для рассматриваемой задачи вид
 2 2   x1  1

 = 
 2 2   x2  1

(8)

Бесконечное множество решений (8) определяется следующим образом: x1


1
2



( − x1 ) . Нормальное относительно x 0 = 0 псевдорешение находится
- любое, x=
2
1
2

из условия минимума длины псевдорешения, т.е функции ( x1 )2 + ( − x1 )2 . Таким
образом получаем, что НПР СЛАУ (7) равно

xнпр

1
 
=4
1
 
4

(9)

Отметим, что НПР (9) получено с использованием коэффициентов СЛАУ
(7), не содержащих погрешностей.
Будем теперь считать, что матрица исходной СЛАУ задана с некоторой
погрешностью, т.е. вместо матрицы A из (7) будем использовать матрицу
1
 1
Ah = 
 ,
 (1 + h) 1

(10)

где h ≠ 0 - малый параметр, определяющий погрешность матрицы СЛАУ.
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Ah =−h ≠ 0 , то СЛАУ
 
Ah x = b

(11)
имеет при любом значении h единственное решение, совпадающее с ее
НПР, которое также можно получить из решения нормальной СЛАУ

AhT Ah x = AhT b
(12)
равное
 1 
  h 
x = 
 −1 
 
 h 

(13)

Таким образом НПР СЛАУ с малыми погрешностями элементов ее
матрицы ( а также и вектора свободных членов) может очень сильно отличаться
от истинного и, как правило, неизвестного НПР. Обладающие такими
свойствами СЛАУ принято называть неустойчивыми или плохо
обусловленными.
Для количественной оценки степени неустойчивости СЛАУ используется
число обусловленности матрицы СЛАУ m ( A) =

λmax
, где
λmin

λmax и λmin наибольшее

и наименьшее собственные значения матрицы AT A , рассчитанные, конечно, с
использованием фактически доступной приближенной матрицы A . Можно
показать [3, с.333], что при наличии относительных погрешностей у элементов
матрицы СЛАУ A порядка
оценивается неравенством

∆a
возможная погрешность получаемого решения
a
∆x
∆a
≤ µ ( A)
x
a

Аналогично при погрешностях свободных членов
решения оценивается неравенством

(14)
∆b
b

погрешность

∆x
∆b
≤ µ ( A)
(15)
x
b
Неравенства (14), (15) означают, что при µ ( A)  1 , даже небольшие

погрешности исходных данных могут приводить к большим погрешностям в
решении СЛАУ. Следовательно, в случае µ ( A)  1 (в обычной вычислительной
практике при µ ( A) ≥ 103 ) СЛАУ считается неустойчивой и для нахождения ее
хотя бы приближенного псевдорешения требуется адекватный алгоритм. Такой
алгоритм называют регуляризующим алгоритмом (РА). Для решения
неустойчивых СЛАУ наиболее популярным и практически удобным является
РА Тихонова [3, с.336].
Нахождение НПР СЛАУ
 
(2)
Ax = b
0
Относительно вектора x методом Тихонова реализуется следующим
образом.
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Сначала ставится задача нахождения минимума функции

 
 
F ( x ) = ( Ax − b ) 2 + α ( x − x 0 ) 2

(16)
где α > 0 произвольный положительный параметр. Эта оптимизационная
задача эквивалентна поиску решения СЛАУ



(17)
( AT A + α E ) x =AT b + α x 0 ,
где E - единичная матрица n-го порядка. СЛАУ (17) всегда имеет
единственное решение, т.к. определитель | AT A + α E |> 0 . Вектор решения (17)

при фиксированном значении параметра α обозначим x (α ) . Можно доказать [3,
с. 337], что


(18)
xнпр =lim x (α )
α →0 + 0


x (α ) не

является, вообще говоря, непрерывным по
Семейство векторов
параметру α , поэтому в методе Тихонова вычисляя семейство векторов

x (α ) постепенно уменьшая величину параметра, α находят интервал α1 < α < α 2 в

пределах которого векторы x (α ) различаются несущественно. Любой из
векторов данного интервала рассматривается как приближенное значение
предела (18).
 
Применим РА Тихонова для нахождения НПР относительно x 0 = 0 СЛАУ
(7) с искаженной матрицей (10). Для этой системы µ ( A) =


4
= +∞ . Рассчитывая
0

необходимые для нахождения семейства векторов x (α ) данные получаем
1 + ( 1 + h ) 2 + α 2 + h 

 ,
( AhT Ah + α E ) =

2+h
2 + α


 1 + h 
AT b + α x 0 =

 .
 1 

(19)
(20)

Подставляя (19) и (20) в СЛАУ (17), находим решение

h+hα+α
.
(21)
h + 4 α + 2 h α + h 2 α + α2
−h + α
x2 (α ) =
.
(22)
2
h + 4 α + 2 h α + h 2 α + α2
Если погрешность h → 0 быстрее чем параметр α , то из (21) и (22) следует
1
 

lim x (α ) =  14  .Т.о. предел (18) при указанном согласовании величин
 
α →0 + 0
 
4
погрешности и параметра α дает точное значение НПР.

x1 (α ) =

2

В заключение рассмотрим еще один пример конкретной задачи, в которой
требуется получить регуляризованное решение неустойчивой СЛАУ. В книге
[2, с. 96] поставлена задача нахождения интерполяционного многочлена шестой
степени на интервале −1 < t < 1 для функции y = y (t ) , значения которой известны
в семи точках и приведены в Табл. 1.
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Таблица 1.

Известные значения функции y (t )
t=
y=

-1.000
-1.000

-0.960
-0.151

-0.860
0.894

-0.790
0.986

0.220
0.895

0.500
0.500

0.930
-0.306

Искомый многочлен запишем в виде
7

f (t ) = ∑ Ck t ( k −1)

.

(23)

k =1

Коэффициенты Ck в (23) определяются единственным образом [2, с. 80] из
условий совпадения f (tm )= ym 1 ≤ m ≤ 7 . В явном виде эти условия образуют
 C1 
  C2 
СЛАУ относительно вектора коэффициентов C =   :
 ... 
 
 C7 
 y1 
   y2 
AC= y=  
 ... 
 
 y7 
Квадратная матрица A которой образована из элементов
Amk = tm ( k −1) .

(24)

(25)
Предполагая функцию y = y (t ) достаточно гладкой, по точкам с
координатами из Табл. 1, можно провести плавную кривую, представленную на
Рис. 1. Ожидается, что кривая на Рис. 1 близка к графику функции y = y (t ) .

Рис. 1. Кривая, близкая к ожидаемому графику y = y (t )
Используя Данные
из Табл. 1, рассчитаем матрицу A (25) и решив систему

(24) найдем вектор C , определяющий интерполяционный многочлен (23).
График полученного многочлена представлен на Рис. 2.
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Рис. 2. График многочлена (23), построенного по исходным данным
Табл. 1.
Исследуем чувствительность решения СЛАУ (24) по отношению к малым
искажениям ее матрицы A .Для этого изменим случайным образом значения
аргументов tm , приведенных в Табл. 1. на величину порядка 1%. На Рис. 3
приведены графики интерполяционных многочленов, полученных с исходными
данными (сплошная линия) и с искаженной матрицей A (пунктирная линия.
Таким образом, решение СЛАУ (24) сильно меняется при внесении искажений
в матрицу системы. Следовательно СЛАУ (24) является неустойчивой.
Регуляризуя решение (24) методом Тихонов, получаем, что при значениях

параметра регуляризации в окрестности α ≈ 0.05 найденные коэффициенты C
определяют многочлен (23), график которого (Рис.4) существенно ближе к
ожидаемому (Рис.1).

Рис. 3. Графики многочленов, полученных с исходными и искаженными
данными.
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Рис. 4. График интерполяционного многочлена с коэффициентами C ,
полученными методом Тихонова.

с.
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Abstract. In this paper we generalize the concept of solution of a system of linear algebraic
equations for the purpose of formulating a unified approach to analysis of incompatible,
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Abstract. The article is devoted to the study of the phenomena of interdisciplinary integration
implementation in modern system of higher education. Education is a phenomenon of integrative
tendencies reflection of modern science development. And these tendencies are still untapped to
date as a space for learning. Although the real meaning of pedagogy for today is to illuminate itself
as an integrator. And not just to light up, but to consolidate such an idea. Such approach and
implementation of interdisciplinary integration in educational process will enable the university
graduates to obtain necessary skills to be ready to confidently and competently solve constantly
arising, changing extraordinary professional tasks, which, in turn, will contribute to the
development of their professional mobility and sustainability.
Key words: education, integration, interdisciplinary integration, development.

Introduction.
The technical universities of Ukraine today are in a rather difficult situation,
which in fact conveys a lot of contradictions in their actual efforts on the quality of
future specialists’ training and concerns, first of all, the issues of the place and role of
humanitarian disciplines, including the use of an interdisciplinary approach.
Nowadays, in the globalizing world the indisputable need to fundamentally
rebuild, change, improve modern education, bring it in line with today's requirements
is widely recognized. The pedagogical meaning of education lies in the fact that it is
impossible to make a social breakthrough without it. And at the present stage of
mankind development in an age of information, in the age of knowledge, the very
integrative pedagogical meaning is a real new breath for education, the only possible
path to the future.
The urgency of the problem is also due to the current level of science
development, which is clearly expressed in integration of social, scientific and
technical knowledge, determined by complex requirements to the level of research in
the field of training, their compliance with the requirements of the professional
environment, determined by the specifics of modern priority directions of the
university educational process development and the laws of students' cognitive
activity.
Attempting to discover the hidden, reserve opportunities of the educational
process in a technical university by integrating the substantive and methodological
aspects of general education disciplines, using this potential to improve the quality of
education allows to focus on the competence model of the educational process and to
lead practice-oriented training.
Integration in education
The problem of integration is not new, it has been explored for a long time, and
it is pedagogy that stands at its origins. Indeed, pedagogy itself is, in essence, an
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integrative phenomenon. It is even possible to say that pedagogy as such does not
exist without integration, because it integrates virtually everything. Since the essence
of the theory of pedagogy is to capture the profits of various sciences so that the
teacher could show that it is due and what is inappropriate. Thus, the appointment of
a teacher is to teach a person, a student, to see the positive and negative essences, and
to form his/her own position in attitude to them. Therefore, pedagogy is not purely an
integrative science, since it not only integrates but also absorbs all other sciences. As
it may be said, pedagogy is the first of the first integrative sciences.
Largely, interdisciplinary is the basis for solving any theoretical problem in
general. After all, integration involves all existing scientific methods and approaches.
Mostly, the methodological basis for integration was laid by V.I. Vernadsky, who
showed the evolution of the noosphere. And it was Vernadsky who initiated it and
gave it a strategic direction for the further development, first of all, in pedagogical
science.
Now it is such a period that time illuminates pedagogy precisely in terms of the
significance of its integrative meaning. And the fact that it is not rebuilt shows that
till now national education system is based on pedagogy that is in purely conservative
positions aimed at a differentiated approach and subject-centeredness, but now it's
time to break this system through. After all, it is an integrative, interdisciplinary
approach that allows expanding the worldview, while the old subject orientation does
not allow it. Subject-oriented pedagogy just transmits information and does not teach
to think, to perceive reality in integrity, to develop one’s own creative potential. And
this is the weakness of our modern education system.
The problem of interdisciplinary ties in pedagogy has always been based on
philosophical views on the processes of differentiation and integration of scientific
knowledge at a certain stage of social development. The problem of the use of
interdisciplinary connections in the educational process in different periods was put
forward by Y.A. Komensky, D. Locke, I. Gerbart, A. Dysterveg, K.D. Ushinsky.
While the idea of determining the content of education on the basis of an
interdisciplinary approach initially belongs to D. Locke [1]. Subsequently, this idea
was developed by I.G. Pestalozzi, who revealed the diversity and significance of
correlating primary school subjects with each other and claimed that it is necessary to
bring in one’s mind all essentially related subjects to the very connection in which
they really exist in nature.
In modern pedagogical sources there is a huge number of definitions of the
notion of "interdisciplinary connections", there are different approaches to their
justification and classification. Developers of this problem were G.I. Belenky,
I.D. Zveriev, D.M. Kyryushkin, P.G. Kulagin, T.F. Fedorets and others who
expressed their point of view on the definition, function, types and interpersonal
relationships. From the pedagogical point of view, interdisciplinary is synthesizing,
integrating is common in several objects, phenomena and processes of reality. But
what intersubjective relationships can actually exist? In fact, few of the researchers
today are concerned with this problem.
After all, the purpose of teaching is to see all this, to be intellectually sensitive to
any text. So, for today, scholars mainly distinguish between two types of
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relationships in educational subjects: temporal (chronological) and conceptual
(ideological). The first involves the coordination of the time study programs of
various subjects, the second involves the same treatment of scientific concepts based
on general methodological provisions. The methodological function of integration, in
fact, was clarified by Vernadsky. It was him who initiated and created the whole
school without which today practically no textbook is at hand.
Nowadays, the interdisciplinary approach implemented on the basis of the study
of the integrated courses, in particular in technical universities, is aimed to develop a
system vision of future specialists, to provide intellectual sensitivity, to teach them to
see the terms and to feel what the terms are. The progress of society is invisible
without this linguistic sensitivity. This is not knowledge in the traditional sense of
them, but the preparation of a person to full personal self-development in modern
society. And this readiness is provided precisely by means of interpersonal relations.
They give the readiness, and not the same as before, but a heuristic one. That is, they
form the ability of a person to go beyond the existing experience, to read the text
beyond the existing practice in the pedagogical subject.
In fact, as noted earlier, much has been done with regard to the study of intersubject links, there is already a certain scientific theoretical basis on this issue, but it
was not too early to introduce these gains into practice. Now time is accelerating the
actual introduction of integrated technologies, and just now, when the information
revolution has come about, the very long time has come. Today, the information that
is needed in the training comes not only from the lecturer, but from various sources,
including computer networks, which has accelerated the possibility of receiving
virtually any information from any part of the world on several occasions.
The interdisciplinary integration of various knowledge and skills of university
students in the field of humanitarian education contributes to the targeted and
meaningful interaction of relevant disciplines, demonstrates the breadth of their
capabilities, as they are addressed to the personality of the student, his spiritual and
moral values.
Conclusions
The implementation of interdisciplinary integration in educational process of
technical university contributes to the establishment of complex interdisciplinary
relationships that involve the presence of certain multi-stage structures, which are
caused by objective factors of educational content. The process of interdisciplinary
integration has a number of essential characteristics, which include: compaction of
knowledge in certain established and constantly improved forms of expression,
efficiency of cognitive processes, universalization of knowledge and functional
activities of specialists, etc.
Implementation of integrative tendencies has a direct impact on the targeted,
substantive and procedural aspects of education. It helps to reveal the hidden reserve
capabilities of the educational process itself, its substantive and methodological
aspects, saturate it with conditions for the formation of a person with the necessary
competencies, a high general culture, a willingness to independently master new
knowledge, navigate in the flow of information and master the new equipment,
technologies and materials.
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In this context the tendency of interdisciplinary integration of scientific
knowledge within individual components of the educational environment seems to be
the most productive for raising students’ professional development, systematizing,
optimizing learning and cognitive activity, developing students’ creative thinking and
introducing them to culture, activates hidden opportunities of the educational process.
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Анотація.
Стаття
присвячена
дослідженню
проблеми
впровадження
міждисциплінарної інтеграції в сучасну систему вищої освіти. Освіта - це інтегративне
явище, яке відображає розвиток сучасної науки. Але інтегративні принципи досі не в повній
мірі застосовуються в навчальному процесі вищих навчальних закладів, хоча реальний зміст
педагогіки на сьогоднішній день полягає саме у виконанні ролі інтегратора. Впровадження
міждисциплінарної інтеграції в навчальний процес дозволить випускникам університету
отримати необхідні навички, компетентності, що допоможуть їм вирішувати постійно
виникаючі, мінливі професійні завдання, які, у свою чергу, сприятимуть розвитку їхньої
професійної мобільності та сталому розвитку.
Ключові слова: освіта, інтеграція, міжпредметна інтеграція, розвиток.
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Аннотация. В статье изучается вопрос профессиональных деструкций и
профессиональных деформаций, основываясь на взгляды разных исследователей. Указанные
феномены рассматриваются на примере профессиональной среды правоохранительных
органов и определяется онтогенез профессиональных деструкций сотрудников.
Исследование проблемы профессиональных деструкции и деформаций направлено на более
конкретное определение этих феноменов и специфику границ их проявлений в процессе
профессионального становления правоохранителей. Определены пути дальнейших
исследований в данном направлении.
Ключевые слова: профессиональная деформация, профессиональные деструкции,
профессиональная
адаптация,
профессиональное
развитие
правозащитника,
профессионализм.

Вступление. Состояние современного экономического развития
украинского общества вызывает определенные изменения в структуре личности
профессионала. Происходит реформирование государственных учреждений, в
результате чего изменяются задачи отдельных подразделений, возникает
дополнительная психоэмоциональная нагрузка на их работников. Такие
изменения испытывают и работники правоохранительных учреждений:
внутренние войска МВД Украины, полиция, прокуратура, служба безопасности
Украины, МЧС Украины и др. Увеличение психоэмоциональной нагрузки
требует дополнительных усилий психики работников для адаптации к
изменяющимся условиям.
Вследствие недостатка резервов психики у
работников могут развиваться профессиональные деформации или
профессиональные деструкции. Поэтому изучение онтогенеза личности в
профессиональной деятельности и выявления факторов, вызывающих развитие
ее негативных последствий (деструкции, деформации и т.п.) является
актуальной задачей для современной психологической науки.
Процесс профессионального становления (профессиональной адаптации) –
это сложный и долгосрочный процесс, который начинается с момента
вступления в трудовой деятельности и продолжается в течение всей жизни
субъекта
труда.
Процесс
профессионального
становления
может
сопровождаться определенными проблемами. Нефф выделил пять типов
нарушений трудовой адаптации: низкая профессиональная мотивация, ужас и
тревога в ответ на требования профессиональной производительности,
враждебность и агрессия, зависимость и социальная наивность [13].
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Исследованием становлением личности под влиянием профессиональной
деятельности занимались многие зарубежные и отечественные ученые
психологических школ. Так, рассмотрение этого вопроса можно встретить в
работах К. Юнга, И.Ялома, Э. Эриксона, Ф.Перлза, К. Роджерса, которые
рассматривали особенности развития личности в профессии через призму
характера реализации сознательных и бессознательного потребностей, через
профессиональную деятельность.
По мнению специалистов психоаналитических и гуманистических
психологических направлений, неудачное приспособление к условиям
профессиональной среды, неспособность реализовать себя в профессии,
профессиональные неудачи, приводили к развитию внутренних конфликтов,
неврозов и, в сложных случаях, деструкции личности [7, 8].
Личностные изменения в течение профессиональной деятельности
рассматривались в работах С. Л. Рубинштейна, Б. Ананьева, А.Н. Леонтьева,
Б.Ф.Ломова, В.Н. Мясищева. Отечественные психологи сходятся во мнении,
что профессиональная деструкция является результатом негативных отношений
человека и его профессии [4].
На современном этапе исследования феномена профессиональной
деструкции достаточно структурно указанный феномен представлен в работах
Е.Ф. Зеера, А.А. Деркача, А.К. Марковой, С.А. Дружилова, Е.Е. Симанюка,
Э.А. Бутылина, А.П. Ермолаевой, Л. Корнеевой и т.д. Авторы отмечают, что
профессиональная деструкция может сопровождать любой трудовой процесс.
Профессиональное развитие невозможно без потери уже приобретенных
качеств личности. Во время профессиональной адаптации лицо теряет те
способности, которые мешают или не нужны ему для осуществления
профессиональной деятельности и приобретает необходимые. Под влиянием
профессиональной среды и личности специалиста могут возникать
профессиональные деструкции.
Ученые определяют профессиональную
деструкцию как разрушение и изменение структуры личности и самой
профессиональной деятельности под влиянием изменений, уже образовавшихся
в самой профессии и индивидуальных изменений специалиста.
Е.Ф. Зеер обращал внимание на то, что в результате длительной,
постоянной и интенсивной деятельности возникает профессиональная
усталость, уменьшается репертуар способов реализации деятельности,
теряются определенные навыки и уменьшается эффективность труда.
Следствием такой тенденции является депрофессионализация, что приводит к
развитию профессиональных деструкций. Он указывал, что на развитие
профессиональных деструкций влияют внешние факторы (структура трудовой
организации, социально-экономическое положение государства, организация
труда на предприятии, нравы и традиции профессиональной среды и т.д.),
особенности взаимодействия субъекта труда с другими представителями
профессиональной среды (коллектив, стиль
руководства, отношения с
коллегами), и индивидуальные особенности самого субъекта труда (характер,
тип темперамента, мотивация, адаптационные способности, жизненные
принципы и т.п.) [6].
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Во время обобщения результатов исследования негативных последствий
профессионального развития специалиста, А.К. Маркова установила тенденции
развития профессиональных деструкций: появление негативных черт характера
и отклонений от социальных и индивидуальных норм профессионального
развития;
дезинтеграцию профессионального развития и распад
профессионального сознания; низкую профессиональную мобильность и
исчезновения навыков адаптации к новым условиям труда, дезадаптации;
уменьшение наличного профессионализма и профессионального мышления;
отставание, замедление профессионального развития по сравнению с
возрастными и социальными нормами; несогласованность отдельных звеньев
профессионального развития, одна сфера «забегает вперед, другая отстает»;
появление профессиональных деформаций личности (например, эмоциональное
истощение,
выгорание,
убыточная
профессиональная
позиция)
профессиональные болезни или потеря трудоспособности [10].
Проблему профессиональных деструкции также в последнее время
поднимают в своих работах Р.М.Грановский, Н.С. Пряжников, В.С. Агавелян,
С.П. Безносов, Е.И. Рогов. Однако определиться во взглядах на указанный
феномен авторы пока не могут. Их работы отличаются значительным
разнообразием подходов и концептуальных схем изучения.
Основной текст. В ходе исследования феномена профессиональной
деструкции в психологии оказались некоторые совпадения в определении
понятий профессиональная деструкция и профессиональная деформация.
Понятие профессиональная деформация от лат. deformation – это когнитивные
искажения, дезориентация личности, возникает вследствие давления
внутренних и внешних факторов профессиональной деятельности, и приводит к
формированию специфично-профессионального типа личности [11]. В научной
литературе нет ни одного подхода к определению термина «профессиональная
деформация». Трудности с раскрытием этого феномена связаны, прежде всего,
со сложностью структуры и численности форм проявлений деформации в
процессе профессиональной деятельности личности.
Впервые термин
«профессиональная деформация» был введен Питером Сорокиным как
описывающий негативное влияние профессиональной деятельности на
человека.
Профессиональную деформацию описывали в своих трудах такие ученые,
как С.Г.Геллерштейн (1930), А.К.Маркова (1996), Е.Ф.Зеер (1999, 2003).
Профессор Р.Конечний и доктор М.Боухал (60-е годы XX столетия) считали,
что склонность к деформациям наблюдается у представителей определенных
профессий, в частности в обладающих неограниченной и бесконтрольной
властью. К такому типу специалистов можно причислить представителей
правоохранительных органов [12].
Профессиональную деформацию в правоохранительной деятельности
исследовали такие специалисты по юридической психологии как В.С.Медведев,
Л. Балабанова, А. Н. Цильмак, Ю.Б. Ирхин, В. Попова, Н.Е. Милорадова,
Н.И.
Ковальчишина, Г.А.
Литвинова и другие.
Профессиональная
деформация сотрудника ОВД заключается в специфических изменениях черт
ISSN 2410-6615

192

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

его личности, возникают из-за длительного выполнения правоохранительной
деятельности.
Эти изменения происходят на разных уровнях психической организации, и
заключаются в следующем [12]: 1) усиление ведущих черт характера.
Например, бдительность трансформируется в подозрительность, уверенность в
самоуверенность, настойчивость в упрямство, требовательность в
придирчивость. 2) активизация и развитие некоторых отрицательных черт
(жесткость, мстительность, агрессивность, спонтанность). 3) прекращение
развития отдельных черт характера, что минимально задействуются во время
работы: индивидуализм, инициативность, творчество, дружелюбие.
4)
дисгармоничное и искаженное взаимодействие подструктур лица и отдельных
черт характера, что приводит, например, к стагнации и шаблонности
мышления,
стереотипизации,
поглощение
корпоративной
культуры
профессиональной среды индивидуальности личности, вследствие чего лицо
постепенно теряет контакт с непрофессиональной средой. Заметим, что
профессиональная деформация правоохранителей проявляется во время
переноса стиля служебного общения на внепрофессиональные отношения.
Очень часто от этого страдают близкие родственники. Сначала такой процесс
носит неосознаваемый характер и со временем становится осознаваемым и
даже навязчивым. Особенно это проявляется в употреблении специфического
профессионального жаргона, общего обеднения лексики.
Признаки
профессиональной деформации могут проявляться в «загрубении» личности.
Человек не способен усваивать новую информацию, интересоваться и
восхищаться чем-то другим кроме профессии. Профессия занимает ключевую
позицию в жизни специалиста. У него формируется постоянная зависимость от
профессиональной среды и деятельности. В целом характер профессиональной
деформации отображается в постепенном распространении профессионального
образа «Я» на другие составляющие личности.
Таким образом,
профессиональная деформация подразумевает изменение существующей
формы личности работника, уменьшение одних черт характера и увеличение
других, более необходимых при выполнении профессиональной деятельности.
Профессиональная деформация не имеет исключительно негативный
характер и может даже способствовать более эффективной работе. По своей
сути срок деструкция (от лат. Destruction) определяет процесс разрушения
структуры чего-либо. Тогда профессиональная деструкция – это разрушение
структуры профессиональной деятельности и личности специалиста,
отрицательно сказываются на результате труда и состоянии самой
деятельности. В отличие от профессиональной деформации профессиональная
деструкция подразумевает более существенные изменения и более весомые
последствия [11].
Исследователи утверждают, что профессиональные деструкции – это
негативные последствия рабочих стрессов, постепенно накопились в виде
устойчивых изменений структуры и содержания профессиональной
деятельности, а также структуры личности субъекта. Профессиональные
деструкции
негативно
сказываются
на
производительности
и
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удовлетворенности
трудом,
функциональных
и
межличностных
взаимодействиях с партнерами, а также на развитии личности субъекта труда.
Профессиональные деструкции связаны как с общими факторами
жизнедеятельности человека (возрастными кризисами и др.), Так и со
специфическими детерминантами [2, 5, 6].
Подчеркнем, что развитие
профессиональных деструкций является следующей фазой профессиональной
деформации. Сложность отделения этих понятий находится в том, что оба
феномена описывают один психологический процесс – профессиональное
развитие личности, однако характеризующих различные его стадии.
Следующая стадия профессионализации заменяется депрофессионализация, что
приводит к развитию профессиональных деструкций.
Возникновение и
развитие профессиональных деструкций снижает производительность,
негативно влияет на мотивацию и профессиональную позицию.
Профессиональная деструкция в отличие от профессиональной деформации
имеет исключительно негативных характер влияния на результат труда.
Работоспособность работника с наличием у него профессиональных
деструкций всегда снижена в отличие от профдеформированного работника.
При изучении тенденций и детерминант профессиональных деструкций было
установлено, что они несколько похожи с детерминантами развития
профессиональной деформации. Так, Е.Ф. Зеер определил следующие
детерминанты профессиональной деструкции: неосознаваемые мотивы выбора
профессии, деструкции ожиданий на начальном этапе адаптации к
профессиональной
среде,
существующие
жесткие
стереотипы
профессионального поведения, неконструктивные типы психологических
защитных механизмов, эмоциональная насыщенность труда и частые
негативные эмоциональные состояния, снижение уровня интеллекта с
увеличением стажа работы, индивидуальная черта профессионального развития
личности, старение работника [6]. Рассмотрим факторы, неизбежно влияют на
специалистов правоохранительной системы и вызывают развитие
профессиональной деструкции. К внешним факторам исследователи относят
эмоционально напряженные условия труда и его высокую интенсивность,
высокие требования к результатам труда в условиях дефицита времени,
ограниченную свободу при принятии производственных решений, высокую
ответственность, конфликтные ситуации, ложное поощрения и неадекватную
поддержку со стороны руководителя. Указанные факторы носят общий
стрессовый характер и в отдельных случаях не наносят вреда
профессиональному развитию работника, а наоборот способствуют ему.
Однако, когда указанные факторы являются постоянными и имеют
хроническую форму, можно говорить об угрозе развития у работника
профессиональной деструкции.
Негативные эмоциональные состояния,
которые часто повторяются с ростом стажа работы приводят к снижению
толерантности правоохранителей и формирование у них синдрома
«эмоционального
выгорания».
Синдром
эмоционального
выгорания
А.К.Маркова определяет как тенденцию профессиональной деструкции.
Эмоциональная насыщенность правоохранительной деятельности приводит к
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повышенной раздражительности, перевозбуждения, тревожности, нервных
срывов и тому подобное. Также следует отметить, что различные акцентуации
характера сотрудника могут тоже инициировать проявления профессиональных
деструкции. В гармоничном профессиональном становлении специалиста
большую роль играет его активность, профессиональная направленность,
мотивация и потребность в самореализации. Профессиональная Я-концепция
полицейского определяется представлением субъекта труда о себе как о части
профессионального общества, носителя профессиональной культуры
полицейского, его профессиональных норм, правил, традиций, имеющих место
в ОВД. Центральным механизмом формирования профессиональной Яконцепции является профессиональная идентификация [9].
Проблема
профессиональной идентификации современного полицейского заключается не
в том, к какой профессиональной группе относит себя молодой специалист, а с
каким правоохранителем он себя отождествляет.Анализ профессиональной
идентификации молодого сотрудника ОВД как механизма профессионализации
свидетельствует,
что
моделями
усвоения
стандартов
реализации
профессиональной роли молодого полицейского нередко выступают модели,
имеющие полукриминальный, а то и криминальный характер. Довольно часто
можно услышать от молодого специалиста или курсанта выражение «честным
трудом на хлеб не заработаешь и не проживешь». В результате такой
идентификации сотрудник может превратиться в профессионального
маргинала. Явление профессионального маргинализм является одним из самых
распространенных проявлений профессиональной деструкции в современном
профессиональной среде, особенно среди государственных учреждений [3].
Ситуация профессиональной маргинализации правоохранительной структуры
становится довольно затрудненной для подготовки молодого пополнения в
системе ОВД. Феноменом современного профессиональной среды в системе
ОВД является значительное уменьшение настоящих профессионалов со
стойкой профессиональной идентичностью и крепким морально-правовым
стержнем. С аналитических справок МВД Украины известно, что среди
личного состава ОВД процент молодых, недостаточно опытных специалистов,
значительно превышает процент зрелых профессионалов. Так, в среднем, на 20
молодых специалистов приходится 3 опытных [1]. Таким образом, со временем
в системе ОВД уменьшается количество «образцов» для формирования у
молодого полицейского профессиональной Я-концепции. Это ставит под
угрозу эффективность института наставничества и адаптации молодых
специалистов. Связь профессиональной идентификации и адаптации молодого
личного состава заключается в том, что от того насколько правильно
сформирована профессиональная Я-концепция полицейского будет зависеть
успешность вхождения ним в профессиональную среду и его личностная
устойчивость к профессиональной деструкции.
Заключение и выводы. Исследование феномена профессиональной
деструкции на наш взгляд относительно новое и широкое понятие в сфере
психологии, которое требует детального изучения и систематизации.
Достаточно неопределенным на наш взгляд остаются вопросы проявлений и
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тенденций развития профессиональных деструкций. Следует заметить, что
проявления профессиональной деструкции несколько совпадают с
тенденциями, которые определила А.К. Маркова и другие исследователи этого
вопроса.
Это подчеркивает специфичность и субъективность научного
восприятия указанного феномена, объясняет сложность его исследования и
необходимость дальнейшего изучения.
Дальнейшие исследования этого
феномена может быть выявление типа профессиональных деструкций по
отдельным направлениям правоохранительной деятельности и их дальнейшая
классификация и типологизация.
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Abstract.
Settingproblems. The increase in psycho-emotional load requires additional effort of the
psyche of the workers of internal troops of Emergency Service of Ukraine, police, prosecution,
security service of Ukraine, Ministry of Ukraine etc. to adapt to changing conditions. The purpose
of the article is a more detailed study of the phenomenon of professional destruction in its
comparison with the phenomenon of professional deformation on the example of law enforcement
officers; identification of semantic aspects of similarities and differences of these phenomena.
Presenting of main material. The question of professional destruction and professional
deformations of specialists on the basis of the views of various researchers is studied.These
phenomena are considered on the example of the professional environment and the ontogenesis of
professional destructions among employees of the internal Affairs bodies is determined.
Conclusion.The study of the phenomenon of professional destruction, in our opinion, is a
relatively new and broad concept in the field of psychology, which requires detailed study and
systematization. We think that, questions of the manifestations and tendencies of the development of
professional destructions remain quite vague. This emphasizes the specificity and subjectivity of
the scientific perception of this phenomenon, explains the complexity of its research and the need
for further study. Alsoidentifiedwaystofurtherresearchinthisdirection.
Keywords: professional deformation, professional destructions, professional adaptation,
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THE HIGH-RISK GROUP FOR DIABETES MELLITUS: LOCAL
TERRITORIAL DIMENSION

ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА АПАТІЯ ЛЮДЕЙ ГРУПИ РИЗИКУ НА
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ: ЛОКАЛЬНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР
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Kherson State University, Kherson, University 27th, 73000
Херсонський державний університет, Херсон, ул. Університетська 27, 7300

Статтю присвячено дослідженню підтвердження/спростування схильності до
прокрастинації як чиннику уникнення проходження тестування щодо захворюваності на
цукровий діабет у межах територіальної громади, зокрема міста Херсона, яке проводилось
на базі трьох комунальних медичних закладів.
Ключові слова: цукровий діабет (ЦД), прокрастинація, медико-соціальні проблеми,
охорона здоров’я, профілактична робота.

Постановка проблеми. Уже давно ні в кого не викликає сумніву те, що
цукровий діабет належить до глобальних медико-соціальних проблем. Це
підтверджує і Всесвітня Організація Охорони здоров’я, а відтак розв’язання
комплексу проблем, пов’язаних із цукровим діабетом уважається
першочерговим не тільки для національної системи охорони здоров’я, а й для
медиків та фахівців інших сфер міських та обласних рівнів. Це обумовлено не
лише прогресувальним зростанням кількості хворих на ЦД, але й надзвичайно
високим ризиком розвитку його ускладнень, які призводять до втрати
працездатності, інвалідизації та передчасної смерті цієї категорії хворих [1,
с.45].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз дозволяє
нам твердити, що весь масив опублікованого матеріалу умовно можна
розподілити на декілька блоків: перший - суто медичний (Власенко М. –
корекція гіперглікемії; Гульчій М. – контроль глікозильованого гемоглобіну;
Калмиков С.-динаміка показників вуглеводного обміну та переважна більшість
інших); другий блок пов’язано із проблемами реабілітації, переважно медичної
та фізичної, (Калмиков С. - особливості методик лікувальної фізкультури,
комплексна фізична реабілітація); одночасно мусимо констатувати практичну
відсутність досліджень соціального та психологічного спрямування, що
підтверджує актуальність проведеного дослідження.
Постановка завдання. У своєму дослідженні ми намагались підтвердити
або спростувати наявний в психології ефект «відкладання на завтра» або
прокрастинацію (від англ. procrastination «затримка, відкладання»; від
лат. procrastinatio з тим же значенням, утворилося від cras «завтра» або
crastinum «завтрашній» + pro- «для, заради») – схильність до постійного
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відкладання важливих справ, що призводить до життєвих проблем або
хворобливих психологічних ефектів [4]. Результатом чого, на нашу думку,
у
медицині окреслилося «правило половин» щодо проблем захворюваності на
цукровий діабет. Для досягнення цієї мети нами було проведено дослідження
громадської думки мешканців м. Херсона щодо обізнаності, наявності
захворювання та медико-соціальної підтримки людей з цукровим діабетом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Захворювання на цукровий
діабет в останні роки у зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих
в усьому світі набуває загрозливого масштабу світової епідемії і за стриманими
прогнозами експертів у 2030 році досягне 552 млн. осіб [2].
Україна не стала виключенням: відбувається невпинне зростання
поширеності цукрового діабету - показник первинної захворюваності
(виявлення) цукрового діабету за останні роки зріс на 59,2%. Однак реальна
кількість хворих в Україні, як свідчать результати епідеміологічних досліджень,
у 2–2,5 рази вища через недіагностовані випадкі хвороби.
Підтвердженням цьому є відоме «правило половини», за яким діагноз ЦД
установлено тільки в 50% осіб. З тих, у кого діагноз установлено, лікування
отримують 50%, з них тільки 50% намагаються досягти цільових показників
лікування і тільки 50% дійсно його домагаються. Таким чином, лише 6%
пацієнтів мають ефективний результат лікування, що і пояснює велику
кількість ускладнень, випадків непрацездатності та смертності [2].
3 млн. людей не знають про наявність у них ЦД, 15-19% хворих вперше
дізнаються про захворювання під час гангрени нижньої кінцівки, 75% хворих
на ЦД помирають від мікро- та макросудинних ускладнень.
Як свідчить статистика, цукровий діабет збільшує смертність в 2 - 3 рази;
ризик розвитку ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда - в 2 рази,
патології нирок - в 17 разів, артеріальної гіпертензії - в 3 рази.
З огляду на вищезазначене, у місті Херсоні було проведено аналіз
диспансерного спостереження і реабілітації хворих цукровим діабетом за 9
місяців 2018 р.
Як засвідчив аналіз, у місті надається медична допомога хворим на
ендокринну патологію в ендокринологічних кабінетах: КЗ «ХМКЛ ім. А. і О.
Тропіних» поліклініки № 1, № 2; КЗ «ХМКЛ ім. Є.Є. Карабелеша», поліклініки
№ 2; КЗ «ХМКЛ ім. О.С. Лучанського», поліклініки № 1, роботу яких
спрямовано на раннє виявлення ендокринних захворювань, зниження гострих и
хронічних ускладнень, зниження інвалідності та смертності.
За даними завідувача міським ендокринологічним відділенням, станом на
грудень 2018 року зросла диспансерна група по місту на 3,8 % і склала 22830
хворих проти 21997 хворих за 9 міс.2017 році. Взято на облік з уперше
виявленою патологією 1337 хворих – 86,7 % від усіх уперше взятих, при
профогляду – 1324 – 99,0 %.Зросла поширеність ендокринопатій порівняно з 9
міс. 2017 р. по місту на 4,0 % (в Корабельному районі на 2,3 %, в
Суворовському - на 3,5 %, в Дніпровському - на 6,4 %).
Усіх хворих на інсулінозалежний цукровий діабет забезпечено
високоякісними людськими генно-інженерними інсулінами.
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У кожній лікувальній установі міста визначено групи ризику і відповідно
до цього розроблено плани із обстеження осіб з факторами ризику по кожній
терапевтичній ділянці. У поліклінічному відділенні функціонує школа із
навчання хворих на цукровий діабет.
За останні роки значно збільшилася кількість хворих з патологією
щитоподібної залози. Питома вага даної групи хворих становить майже
половину – 10678 хворих – 46,8 %. 1 місце серед цих захворювань посідає
вузловий зоб – 4212 – 39,4 %; 2 місце аутоімунний тиреоїдит – 3054 – 28,6 %; 3
місце післяопераційний гіпотиреоз – 1543 – 14,5 %.
Кількість хворих на рак щитоподібної залози становить - 682 – 6,4 %. Усі
випадки раку щитоподібної залози підтверджено морфологічно.
Кількість пролікованих хворих на цукровий діабет знизилась на 6,7 % (733
проти 786). Зросла середня тривалість перебування на ліжку хворих на
цукровий діабет на 0,2 дн. (9,5 проти 9,3).
Знизилось виявлення цукрового діабету порівняно з 9 міс.2017 р на 19,1%
(609 проти 753). У структурі вперше виявленого цукрового діабету легкі форми
складають 13,5 %, важкі 6,1 %. З хронічними ускладненнями на момент
діагностики було 59 хворих – 9,7 %, у тому числі із синдромом діабетичної
стопи 5 випадків – 0,8 %. Ампутації нижніх кінцівок – 2 особи – 0,3 %.
Зросла диспансерна група хворих цукровим діабетом і по місту становить
10083 хворих – 3,8 % від населення міста.
22,3 % хворих на цукровий діабет отримують інсулінотерапію, у тому
числі хворих цукровим діабетом 2 типу – 1748 – 17,3 %.
У центрі хірургії синдрому діабетичної стопи проліковано 174 хворих
проти 199 хворих у 2017 р. Прооперовано – 152 хворих, кількість операцій –
173. Високих ампутацій нижніх кінцівок з приводу цукрового діабету - 1
(стегно). Відсоток високих ампутацій – 1,02 %. Летальності не було.
В КЗ «ХМКЛ ім. Є.Є. Карабелеша» з 04.05.2016 р. працює кабінет
діабетичної стопи. За 9 міс. 2018 р. оглянуто 712 осіб, на дому – 154 особи
У порівнянні з 2017 р. знизилась кількість гнійно-некратичних уражень
нижніх кінцівок у місті на 51,4 % (35 проти 72). Знизилась кількість гангрен у
місті на 46,2 % (21 проти 39).Знизилась кількість ампутацій у місті на 57,1 % (3
проти 7).
У Херсоні за 9 міс. 2018 р. було виявлено 10 вагітних із цукровим
діабетом, з них: 8 нормальних пологів, 1 уроджена аномалія плоду, аборт за
медичними показаннями та 1 викидень. На теперішній час 2 вагітних. 439
хворих на цукровий діабет – 4,4 % є інвалидами.
За 9 міс. 2018 р. первинний вихід на інвалідність з приводу цукрового
діабету знизився по місту на 34,8 %. Відсоток тих, котрі вперше вийшли на
інвалідність від числа хворих по місту становить 0,12 %. За даними
статистики, щорік отримують інвалідність до 4 – 5 % хворих на цукровий
діабет. Зросла смертність від ускладнень цукрового діабету по місту на 80,0 %
(9 проти 5). У працездатному віці померло 3 хворих.
В Україні майже 1,3 млн. людей хворіють на цукровий діабет. Це за
офіційною статистикою. Насправді ж хворих чи не вдвічі більше («правило
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половин»), просто багато їх навіть не здогадуються про причини свого
нездужання: роками скаржаться на стрибки тиску і головний біль,
запаморочення та погіршення зору, ковтають пігулки «від голови» і навіть не
підозрюють, що такі симптоми можуть свідчити не лише про гіпертонічну
хворобу, а й про цукровий діабет.
До цієї недуги багато людей ставляться легковажно, не змінюють спосіб
життя, не дотримуються дієти, як радять лікарі. Як свідчить спілкування з
людьми, у котрих виявлено цукровий діабет другого типу, цей діагноз дуже
часто не сприймають усерйоз, вважаючи, що є хвороби набагато тяжчі й
небезпечніші. Далеко не всі перевіряють рівень компенсації, а нездужання,
викликане високим рівнем цукру, списують на гіпертонію, хвороби серця,
нирок або вікові зміни [3].
В межах проведення у місті Херсоні Дня діабетика нами було проведено
стандартизоване опитування мешканців міста щодо обізнаності, наявності
захворювання та медико-соціальної підтримки людей з цукровим діабетом.
Базою проведення опитування обрано поліклініку № 1 КЗ «Херсонська
міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», поліклініку № 1 та № 2 КЗ
«Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша».
Респондентами виступили 379 відвідувачів зазначених установ, які
погодились взяти участь у опитуванні. Використовувався метод випадкової
вибірки.
Щодо обізнаності населення міста Херсона про захворювання «цукровий
діабет», серед опитаних 94% чули або знають про захворювання й 6% не
впевнені або взагалі не чули про «цукровий діабет», зокрема це молодь.
Результати опитування показали, що:
- серед респондентів дане захворювання є у 8% (32 особи) опитаних;
- 45,5% (171 особа) опитаних зазначили, що на цукровий діабет хворі їхні
родичі, друзі або знайомі;
- 46,5% (176 осіб) - не знають або вважають, що серед їхніх близьких та
друзів немає осіб із даним захворюванням (знову спрацьовує «правило
половин»).
Та частка респондентів, які зазначили наявність у них особисто або їх
родичів та друзів захворювання на цукровий діабет (53,5% / 203 особи
опитаних), зазначили наступне:
- 31% хворих отримують, відповідно до законодавства України,
безкоштовні медичні препарати;
- 55 % хворих не отримують безкоштовних ліків для лікування
захворювання або підтримки організму;
- 14% вперше чують про безкоштовне державне забезпечення хворих на
цукровий діабет медичними препаратами.
На питання щодо обізнаності стосовно небезпеки захворювання на
цукровий діабет та його наслідків, опитані мешканці міста надали наступні
відповіді:
- 69% респондентів стверджують, що їм відомо про небезпеку даного
захворювання;
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- 18% зазначили, що не знають про небезпеку та наслідки, які таїть у собі
«цукровий діабет»;
- 13% вагаються із відповіддю, зокрема не знають усіх можливих
наслідків захворювання та методів його лікування.
Тобто перша група опитаних (69%) усвідомлює небезпеку і наслідки цього
захворювання, проте відкладає проходження тестів на «пізніше», що є
підтвердженням прокрастинації, тобто люди, цілковито усвідомлюючи дії щодо
конкретних важливих справ (у даному випадку стосовно власного здоров’я),
уникають їх з одночасним пошуком самовиправдання.
Щодо наявності знань у респондентів стосовно можливого попередження
та профілактики «цукрового діабету», а також певних симптомів та дотримання
правильного харчування, стверджувальну відповідь надали 56%; 33% не
знають й навіть не чули/не читали, як можна попередити або спробувати
уникнути «цукрового діабету»; 11% респондентів зазначили, що їм важко
відповісти на дане запитання. Значною мірою це пов'язано з низькою
поінформованістю населення про необхідність своєчасного виявлення та
лікування ЦД. Простим і доступним діагностичний методом є обов’язкове
визначення цукру в крові, особливо особам з групи ризику (особи з надмірною
масою тіла, артеріальною гіпертензією; цукровий діабет у близьких родичів;
жінки, які народили дитину більше 4 кг).
Серед "золотих" правил профілактики, експерти називають відмову від
шкідливих звичок, збалансоване харчування, помірні фізичні навантаження,
контроль ваги тіла, а також контроль артеріального тиску, щорічний аналіз
крові "на цукор", якщо вам за 40, у вас надмірна маса тіла або у вас є родичі з
цим діагнозом. Нормальний рівень цукру у крові - не більше ніж 5,5 ммоль/л.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження,
спрямоване на підтвердження/спростування схильності до прокрастинації як
чиннику уникнення
проходження тестування щодо захворюваності на
цукровий діабет у межах територіальної громади, зокрема міста Херсона
дозволяє говорити про наступне: згідно з результатами теоретичного та
емпіричного досліджень 69% херсонців (середньостатистичний показник 70%),
котрі усвідомлюють своє перебування в групі ризику щодо ймовірності
захворювання на цукровий діабет перебувають у стані
«навченої
безпорадності» (англ. learned helplessness), або набутої чи завченої
безпорадності (прокрастинація) — стан за якого індивід не робить спроб щодо
покращення свого стану, хоча має таку можливість.
Спільно із керівниками міських медичних установ та активістами
громадських організацій нами було окреслено перспективні напрями та
рекомендації, зокрема: активізувати первинну профілактику серед населення в
закладах освіти, медичних установах, на підприємствах, залучивши спеціалістів
медико-соціального спрямування; більш активно залучати дільничних та
сімейних лікарів для спостереження за хворими на цукровий діабет з
рекомендаціями проведення превентивної роботи серед населення; планове
виявлення та облік хворих на цукровий діабет, зокрема з уперше виявленою
гіперглікемією; збільшити кількість виїздів мобільних бригад, з метою
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обстеженням осіб з факторами ризику; продовжити роботу з реєстром
поповнення та уточнення даних.
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Annotation. The article analyzes the role and the meaning of a language in the formation of
the ethnic identity of the individual. The phenomenon of the language is considered through the
prism of concepts of information: diachronic and synchronous, as a universal significatory system.
The analysis uses the notion of a linguistic picture of the world, which in the opinion of the
authors is of great importance both in the formation of an ethnic identical personality, and in
preserving their identity by each ethnic group.
Key words: culture, information, language, ethnos, linguistic picture of the world.

Introduction. National culture, which begins with folklore and reaches the
highest standards of the national spirit, is an important element of the mechanism of
the formation of a man , his national consciousness.
The objective characteristics of national being are "included" in the person
mainly through the spiritual life, culture, and the psychology of the nation. Outside
the culture, the corresponding settings and value orientations, the connection between
the individual and the nation is impossible. By connecting a person with a nation,
culture forms in a man a set of features that are the embodiment of its internal
national identity.
As the attitudes that are formed between people - environmental, social,
political, etc. – are expressed in the form of certain information, the mechanism of the
existence of national communities, their spatial stability, temporal continuity is based
on ties that can be described in terms of information. In this case, there are two
interrelated streams of information: diachronic (between generations), which
expresses the entire socio-cultural tradition of the people, passed from generation to
generation, and ensures ethnic (national) continuity, that is, the existence of an ethnos
in time and synchrony (within generations, within a certain territory), which
expresses certain existing and spatially organized links of the national community,
stabilizes ethnos in space. Both of these flows in unity provide stability, sustainability
of the national community both in spatial and temporal terms.
According to S.Arutunov, the entire cultural tradition of the people, their
creative heritage, which is transmitted from generation to generation in the verbal
form (oral or written-literary) as well as in the material and figurative form, belongs
to the diachronic information. The presence of these direct diachronic information
relationships between generations of ethnic groups, which consistently change each
other, is due to its continuity and stabilization in time, the transfer of ethnic tradition
for centuries [1,21].
But the special ethnointegrable role played by culture in its semantic aspect, in
our opinion, creates not only diachronous, but also synchronous ties with the nation.
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Each person, by virtue of its nationality, is the center of intersection of synchronous
and diachronic social and cultural national ties, a living cluster of historically
accumulated values and norms of national culture, as well as new national forms,
symbols and traditions of culture.
Main text. As it is known, the universal signifying system is a language,
although, of course, this is far from the only system that has informational ethnic
significance. These are the architectural features of the dwelling, the nature and
manner of dining, the dance-musical and all the festive and aesthetic sphere of the
sociocultural life of the nation. Together, they carry ethnic information, directly
manifested in the way of life. Language, in this case, is the most universal
sygnificative system that is integrated into a conceptual system of speech, writing,
etc. ethnic worldview in the universal form. In this regard, a language that is not the
only representative of ethnicity can play the role of a universal sign, since in a
language form, national culture is represented in its general form, and not just in its
specificity. For example, in our time of mass communications and other global
processes that lead to the loss of originality of national and cultural traits in everyday
life and at work, very often the function of national-cultural identification is
performed precisely by the language. This is due to the specificity of the linguistic
form - it is material and ideal, abstract and concrete, imaginative and rational
simultaneously. According to this synthetic functionality, in our opinion, no other
element of national culture can compete with the language.
Speaking about the communicative function of the language, the essence of
which is that it is a means of communication, it should be noted that it is a means of
communication for those who own it. "For them alone, it is a means of identification
within a particular community. This identification is manifested both in time and in
spatial dimensions. We feel our fellowship with those who lived long before us, and
will live after us, and with those who live far from us, in other parts of the world
"[4,57].
Each ethnos in the everyday consciousness historically formed its own set of
ideas about the world, that was reflected in the language. In linguistics, such a
phenomenon is reflected by the notion of a linguistic picture of the world. This
picture is formed by different spheres of life and living conditions of people. The
differences in the landscape, the flora and fauna have contributed to the fact that in
the circle of vital interests of certain people objects of reality were included, which
were not important for others, or they were completely unknown to them. It is clear,
for example, that the land, its fertility are the most important values for the people of
the sedentary, agricultural sphere, for the nomad - cattle, pastures. Any element of the
reality, mastered in the process of human activity, becoming an element of a
particular culture, becomes important for a particular social community, as well as an
individual - a member of this community. These differences are reflected in the
language. After all, the picture of the world is a system of symbols, inscribed in the
context of the natural-historical element, where they were born as "sound series", if to
use the definition of G. Gachev. Here's how he, working on the proof of the organic
connection of the language as a cultural phenomenon with the natural-geographical
space of the earth, sees this connection: "What is, actually, the meaning? This is a
ISSN 2410-6615

206

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

connection with it. What is the connection with the sounds of speech? And with the
national nature that forms the space of natural acoustics, which in the mountains is
different, than in the woods or in the steppe. And how the bodies of different races
and peoples are adequate to the local nature, as an ethnos - in space - is it logical to
admit that the sounds that form the flesh - the body of the language, resonate with the
composition of the national nature? [2,353-354]. Thus, the scope of the ethnic
function of the language is expanding - this is no longer just a means of
communication, in which any artificial language can exist, it is something more that
connects ethnic life with the natural-historical existence of the ethnic group.
Each nation being a carrier of a certain language has its own linguistic picture of
the world - produced by centuries, in the process of practical development of reality,
the idea of a person about the world, its experience, fixed in contrast to the theoretical
knowledge, not in any systematically outlined and ordered sources, and directly in the
living language of the ethnic group, in the form of established verbal formulas,
idioms, reversals, images of folklore, symbols, etc. Language pictures of the world of
different nations differ due to differences in the hierarchy of values that are reflected
in them. It is known that in the language of the Eskimos, there are several different
concepts of snow, and in the language of some African people who did not deal with
the metal, there is only one word for the definition of any metal object. In the
Ukrainian picture of the world, the earth is identified with the image of the mothernurse: "mother is a raw earth."
"Language is a kind of general theory that describes and explains the
surrounding reality. With it, a person is given an initial classification and
understanding of the phenomena of nature and society, all this is carried out to a large
extent without subjective-personal advantages and is conditioned by the general
condition for it with other people to be the bearer of a certain language "[6,215].
Language is assimilated by a person in childhood, acquires a unique meaning for a
person, it is called native.
Acquisition of vocabulary takes place in an associative and situational way.
Each item of reality for a child gets a name (a nominative function of the language).
But the language picture of the world is not a frozen nomenclature. The connection of
words with a non-linguistic reality occurs both at the expense of the correlation of
some linguistic units with objects of real reality, and due to the connections of words
within the language as a holistic system. Children in the process of mastering the
language learn not only the names of objects, actions, but also their ethnic and social
significance. This is due to the imposition of a linguistic picture of the world of
certain people on the reality and the association of semantic units with external
objects. By expanding the world of the people before the child, adult methods of
tabooing and promoting and encouraging certain actions develop a particular attitude
to objects of the real world in a child [3,101]. The acquaintance of a child with lexical
material takes place as the assimilation of value-ideological coordinates. At this
stage, the interpretation of the world is alogically based on the type of mythicalfigurative way of thinking, with the use of binary positions such as "true-wrong,"
"good-bad," and so on.
Later, a person learns a conceptual-logical way. Those peculiarities that
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predetermined in one or another hierarchy of values in the language picture of the
world of certain people, were transformed into certain links between words, in a
certain value color of the concepts of living, ordinary language. The assimilation of
their personal contributes, along with other nonverbal forms, such as ritual, etc., leads
to the formation of a specific stereotype of behavior, which is characterized by a
representative of a certain ethnic group. Yevhen Malanyuk, for example, writes:
"Other modern peoples use, for example, the word " harnyy" not only meaning
"krasnyy ", but in the sense of internal quality, kindness, value (“harna lyudyna”,
“harnyy vrozhay”, “harna pshenytsya”)?... “Neharnyy vchynok”, or “neharne
postupovannya” – these expressions indicate that aesthetics here is like a criterion of
ethics" [5,18]. In everyday activities, people’s experience of practical knowledge
phenomena is useful, it became important what is harmful even dangerous what is
not, that has been fixed in the language picture of the world. This is the result of
numerous elementary inductions that have been carried out over centuries of ethnic
history.
Summary and conclusions. Consequently, language is the means of
identification for those who own it, and hence the system of symbols, values around
which the human community is consolidated, with clearly distinct, unique features
that are unique to it. Through language, every human being learns the culture of
people and passes the spiritual values from generation to generation. Knowing the
language of the people, people are attached to the sources of unique spirituality of the
nation, eventually becoming its carrier and even the creator.
But it is difficult to agree with the categorical assertion that language knowledge
is "a reliable indicator of real, and not just declared patriotism" [4,62]. Language is
not only an element of culture through which a person acquires the values of its
nation, language itself is a value, a structural element of the national consciousness.
Precisely because of its very value, it can be a means of entering the world the values
of national culture. But for this, language, as well as culture in general, must meet the
requirements of time, the real conditions of life of the people and the level of spiritual
requests of people. Existing in the context of the relevant society, the ethno-cultural
tradition is intended to provide its adherents with the choice of optimal "responses" to
"challenges" of changing circumstances and adequate to internal inquiries of forms of
individuals creative self-realization. When these conditions are not met, there is a
crisis of national culture, which can be exacerbated by a variety of external
circumstances. But the main reason for the crisis of a certain national-cultural
tradition lies in the fact that the value orientations that make up its background and
direct creative search do not correspond to the personal spiritual aspirations of
people, their creative intentions, which, of course, are correlated with the real
conditions of social and historical life .
As for the language, its nominative function has already been mentioned, when
speaking about reality that is covered with nominative units (words and constant
phrases), like the mosaic. The presence of large gaps, blank areas in the language, for
one reason or another, makes the person, people look at the world with strange eyes,
violates the national integrity of the spiritual culture. This often happens with
"inappropriate" languages that have not been able to lingualise certain areas of
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cognition and human activity, linguistically lingualised by"prestigious" languages. It
concerns primarily the sphere of science, technology, production, socio-economic
relations, etc.
Today, first of all, in conditions of national independence, the creative
intelligentsia faces the task of raising the status of the language to the level of
languages serving the most advanced science, culture, and production.
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
особенности
конфликтизации
межгосударственных отношений в постбиполярном мире. Философы, социологи и психологи
определили содержание понятия «конфликт», а также его существенные признаки,
функции (конструктивные и деструктивные), причины его возникновения (субъективные и
объективные), способы его предотвращения, решения и урегулирования. Интегративный
подход к анализу конфликтов – это методологическая основа исследования, которая
предусматривает их рассмотрение не только как источника разрушений, войн и смерти, но
и как источника развития общества. В статье анализируются проблемы обеспечения
международной и национальной безопасности в постбиполярном мире, особенности
современных конфликтов в контексте глобальных процессов. Специфика конфликтизации
межгосударственных отношений в эпоху глобализации состоит в том, что данный
феномен приобретает транснациональный и планетарный характер. В условиях
милитаризации конфликтного взаимодействия уровень конфликтогенности возрастает.
Эскалация напряженности и применение насилия путем милитаризации конфликтного
взаимодействия приводит к вооруженной конфронтации. Современные вооруженные
конфликты представляют серьезную угрозу человечеству, поскольку в условиях
глобализации они могут быстро распространяться. Обосновывается необходимость
формулирования комплекса мер (гуманитарных, социально-экономических и военнополитических), направленных на предотвращение вызовов, опасностей и угроз
национальным интересам Украины. Также необходимо поддерживать баланс сил,
ценностей, ресурсов, политико-правовых и социально-экономических проблем в обществе и
государстве. Обоснована важность комплексной стратегии противодействия
разрушительным действиям иностранных наемников на территории Украины.
Aкцeнтируется внимание нa вaжности использования политико-диплoмaтических средств
через активное участие международного сообщества и усиление экономических сaнкций
пpoтив Российской Федерации.
Ключевые слова: конфликт, процессы конфликтизации, вооруженный конфликт,
война, постбиполярный мир, глобализация, Украина, Российская Федерация.

Вступление.
На рубеже ХХ – ХХI веков человечество вступило в новый период своего
развития. После распада СССР биполярная система, доминирующая после
окончания Второй мировой войны, была разрушена. Понятие «биполярный
мир», которое используется в социальной философии, истории, политологии,
конфликтологии и цивилиологии, означает двухполюсную структуру мировых
политических сил. Подобная двухполюсность образовалась после Второй
мировой войны (1939 – 1945 гг.) и сохранялась в период «Холодной войны»
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(1949 – 1991 гг.), когда лидером Западного мира стали США, а лидером
системы мирового социализма стал СССР. Обе сверхдержавы боролись за
геополитическое и геоэкономическое влияние, у обеих стран было ядерное
оружие, множество союзников (включая возглавляемые США и СССР военнополитические блоки – НАТО и Организацию Варшавского Договора), а также
разнообразный инструментарий для достижения собственных стратегических и
тактических целей. Биполярная система обеспечивала относительную
стабильность международных и межгосударственных отношений, а
конкуренция между СССР и США за доминирование, а также за влияние на
третьи страны довольно часто приводила к вооруженным конфликтам в данных
странах.
После краха биполярной модели наступил глубокий и всеобъемлющий
кризис в области обеспечения всех систем (международной, региональной и
национальной) безопасности. Фундаментальной проблемой международных и
межгосударственных отношений в постбиполярном мире является высокий
уровень их конфликтности. В условиях глобализации конфликтизационные
процессы могут приобрести транснациональный и планетарный характер.
Глобальной угрозой становится международный терроризм и экстремизм, а
также применение оружия массового поражения. Кроме этого, продолжает
сохраняться и воспроизводиться конфликтогенный потенциал постсоветского
пространства, что приводит к конфликтизации отношений между новыми
независимыми государствами. Таким образом, проблема конфликтизации
межгосударственных отношений в постбиполярном мире очень актуальна и
занимает важное место в системе современной социогуманитаристики.
Основной текст.
Конфликты (как естественное проявление социальной жизни и
специфического взаимодействия людей и групп) всегда обращали на себя
внимание представителей разных наук. Предметом исследований древних
мыслителей и современных ученых на протяжении многих столетий было
изучение противоречий в социуме, столкновение противоположных ценностей
и мотиваций людей, борьба между индивидами, социальными группами,
государствами. Проблема рационального осмысления конфликтов начинается в
ранний
период
становления
философской
мысли,
а
разработка
фундаментальных конфликтологических концепций – в 50-60 годах XX века.
Анализ научных исследований в области философии, социологии,
психологии показывает, что теоретические и практические основы современной
конфликтологии базируются на достижениях выдающихся мыслителей
(Гераклит, Эмпедокл, Эпикур, Аристотель, Платон), философов эпохи
Возрождения и Нового времени (Ф. Бэкон, Г. Гегель, Т. Гоббс, Д. Дидро, И.
Кант, Ш. Монтескье, Т. Мор, А. Рабле, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер и др.),
основателей ведущих социологических и психологических теорий конфликтов
(Н. Гришина, М. Дойч, К. Левин, Д. Мид, К. Роджерс, К. Хорни, У. Юри) и др.
С середины 1990-х годов конфликтологические проблемы стали
предметом фундаментальных разработок философов (Р. Дарендорф, Л. Козер),
социологов (Д. Зеркин, Г. Козырев, М. Пирен и др.), политологов (А. Бандурка,
ISSN 2410-6615

211

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

С. Тарарухин, М. Хайдуков и др.), психологов (В. Андреев, А. Анцупов, Ф.
Бородкин, А. Ершов, Д. Зарайский, А. Ишмуратов, А. Ковалев, Н. Коряк, В.
Кудрявцев, В. Лефевр, Д. Скотт и др.), правоведов (Л. Герасина, М. Панов и
др.), исследования многих ученых имели межотраслевой характер (Л.
Казмиренко, М. Костицкий, В. Медведев, М. Порубов и др.). Можно выделить
основные современные подходы к конфликтологической проблематике:
психоаналитический (З. Фрейд и др), бихевиористский (А. Бандура и др.),
гуманистический (К. Роджерс и др.), когнитивный (А. Эллис, Дж. Келли и др.),
интеракционистский (Ф. Гайдер, М. Дойч, Т. Парсонс, Т. Шибутани и др.),
системный (А. Анцупов, И. Ващенко, Е. Донченко, Л. Карамушка, Г. Ложкин,
С. Максименко, В. Москаленко, М. Пирен и др.).
Итак, философы, социологи, политологи и психологи определили
содержание понятия «конфликт» (от лат. сonflictus – столкновение), а также его
существенные признаки, функции (конструктивные и деструктивные), причины
его возникновения (субъективные и объективные), способы его
предотвращения, решения и урегулирования. Известные ученые Дж. Бернард,
М. Дойч, Л. Козер, Л. Крисберг (США), М. Крозье (Франция), Р. Дарендорф
(Германия) уточнили понятийный аппарат конфликтологии, раскрыли природу
конфликта как явления, его роль и значение в общественном бытии. Они
исследовали различные аспекты конфликтов: возникновение и причины,
профилактику и прогнозирование, развитие и регулирование, методы решения
и их последствия. Современные ученые продолжают изучать гносеологические,
феноменологические и праксеологические проблемы конфликтологии.
В условиях постбиполярного мира конфликты (из-за своих деструктивных
последствий) привлекают к себе внимание представителей различных отраслей
знания (философии, истории, социологии, политологии, конфликтологии,
психологии, правоведения, военной науки, культурологии, этнологии,
педагогики и т.д.), в частности, с целью разработки оптимальных способов их
решения на тех или иных уровнях развертывания конфликтного
противостояния разных сторон [7; 8; 9; 10]. Интегративный подход к анализу
конфликтизации межгосударственных отношений в постбиполярном мире – это
методологическая основа данного исследования, которая предусматривает
рассмотрение конфликта не только как источника разрушений, войн и смерти,
но и как источника развития общества. Интегративный подход имеет большой
исследовательский и методологический потенциал для обобщающих
теоретических построений [2], базирующихся на основе трансдисциплинарного
анализа особенностей современных конфликтов в контексте глобальных
процессов, а также специфики обеспечения международной, региональной и
национальной безопасности в постбиполярном мире.
Известно, что в период рубежа ХХ и XXI веков количество вооруженных
конфликтов постоянно возрастало. Серьезную угрозу для всего мира сегодня
составляет обострение различных проявлений сепаратизма, экстремизма,
религиозного фанатизма и терроризма, проявления которых постоянно
модифицируются, что подтверждается трагическими событиями в Париже,
Ницце, Берлине и других городах мира. Последние события на Ближнем
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Востоке и в Украине, как отмечают некоторые политологи и футурологи, могут
служить своеобразной «прелюдией» к третьей мировой войне.
Проблемы, связанные с развертыванием, углублением и урегулированием
кризисных явлений как на глобальном, так и на национальном уровнях, а также
с усилением влияния конфликтных тенденций на развитие отдельных
государств и мира в целом, были проанализированы в работах Р. Арона, Э.
Гидденса, Л. Даймонда, Р. Дарендорфа, А. Этциони, В. Зигерта, Л. Козера, А.
Пшеворского, Д. Растоу, Дж. Сартори, Р. Фишера, С. Хантингтона, М. Хеттиха,
У. Юри; В. Алтухова, В. Бариновой, А. Батрименко, Т. Бельской, С. Бобровник,
А. Большакова, В. Бусленко, А. Валевского, А. Глуховой, В. Горбатенко, В.
Горбулина, О. Григорьевой, А. Ишмуратовой, А. Картунова, В. Котигоренко, И.
Кресиной, Д. Ликарчук, А. Маруховской, А. Москаленко, Т. Павловской, Е.
Перова, Б. Толчинского, А. Чижовой и др. Разноплановые проблемы
вооруженных конфликтов, их причины и способы предотвращения
анализировали в своих работах С. Бжезинский, Дж. Джоулвен, Г. Киссинджер,
Дж. Кеннан, Дж. Мак-Конелл, Дж. Робертсон, С. Хантингтон; М. Воротнюк, В.
Горбулин, А. Конопляник, С. Пашков, С. Попов, В. Слипченко, В. Толубко, В.
Юрковский и др. Вопросы развития вооруженных конфликтов и особенностей
их урегулирования путем проведения международных миротворческих
операций исследуют С. Акулов, М. Капитоненко, Г. Перепелица, Л. Троцко и
др. [1; 3; 4; 5; 6]. Исследования современных ученых показывают, что
конфликтизация межгосударственных отношений стала одной из форм
cилoвoгo решения пoлитических, тepритopиальных, этнoнaциoнaльных,
peлигиозных, экономических и других противоречий, что формирует целую
систему угроз как для нaциoнaльнoй, тaк и для междунapoднoй безопасности.
Современные вооруженные конфликты представляют серьезную угрозу
человечеству, поскольку в условиях глобализации они могут быстро
распространяться. В условиях постбиполярного мира необходим поиск
разумного
баланса
между
разнонаправленными
интересами
противоборствующих сторон, а также механизмов удовлетворения жизненно
важной потребности мирового сообщества в мире и безопасности для
нынешних и будущих поколений. В условиях милитаризации любого
конфликтного взаимодействия уровень конфликтогенности возрастает.
Эскалация напряженности и применение насилия приводит к конфронтации и
вооруженным конфликтам.
Особенности конфликтизации межгосударственных отношений в
постбиполярном мире можно рассмотреть на примере Украины. Украинское
общество с 1991 г. пребывает в состоянии глубоких социально-экономических,
политико-правовых и социокультурных трансформаций, многие из которых
имеют
постколониальный
(постсоветский,
посттоталитарный,
посткоммунистический, постгеноцидний и т.п.) характер. Стремление
постсоветской элиты Украины к личному обогащению и недостаточное
внимание к укреплению национальной государственности привели к
зависимости Украины от западного финансирования и российского
политического и экономического влияния. Постсоветская элита Украины
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вынуждена
была
постоянно
балансировать,
использовать
идею
многовекторности, идти на неоправданные политические компромиссы, а
попытки украинского гражданского общества преодолеть постколониальную
зависимость от России и европеизировать свою страну, отказываясь от
навязываемых неоколониальных отношений, были пресечены агрессивными
действиями РФ, которые привели к аннексии Крыма и скрытому военному
вмешательству (гибридной войне) на Донбассе. Конфликтизация отношений
между РФ и Украиной происходила с 1991 г., инициировались торговые,
газовые, экономические конфликты, все эти конфликты проходили на фоне
практически постоянной информационно-психологической войны России
против Украины. И в 2014 г. произошла милитаризация этих конфликтных
взаимоотношений, которые переросли в гибридную войну, названную В.
Горбулиным «ключевым инcтpумeнтом poссийскoй гeocтpaтeгии peвaнша» [4].
После этого на территории Украины уже более пяти лет не прекращается
российская военная агрессия, которая привела к оккупации Крыма и отдельных
районов Донецкой и Луганской областей. В этих условиях пространство
дестабилизации различных сфер общественной жизни заметно увеличивается,
значительно
усиливается
социальная
напряженность,
обостряются
разноплановые противоречия, возникают многочисленные конфликтные
ситуации во многих сферах общественной жизни. Сегодня заметно растет
количество кризисных явлений в украинском обществе, наблюдается
обострение
социально-экономических,
политических,
религиозных
конфликтов, появился целый комплекс проблем, связанных с почти тотальной
конфликтизацией жизнедеятельности граждан Украины (конфликтизация
является одним из традиционных способов насильственного решения любых
вопросов колониальными империями на территории их бывших колоний),
процессы конфликтизации особенно активизировались в 2019 году, на который
запланированы выборы Президента Украины и депутатов Верховной Рады
Украины.
Заключение и выводы.
Процессы конфликтизации могут порождать множество проблем, которые
связаны как с обострением старых, так и с появлением новых противоречий. В
конфликтогенных ситуациях переплетаются социально-экономические,
политико-правовые, социокультурные и другие факторы жизни социума.
Перечисленные проблемы способствуют обострению конфликтов от микро- до
макроуровня. В условиях постбиполярного мира конфликты создают
значительную угрозу человечеству, путем быстрой эскалации они могут
превращаться в крупномасштабные войны. Изучение современных
вооруженных конфликтов, причин их возникновения и развития в связи с
глобальными политическими процессами является актуальным и занимает
важное место в системе современной социогуманитаристики. В частности, зная
историю возникновения вооруженных конфликтов, их природу, фазы и виды
можно спрогнозировать возникновение новых конфликтов.
История показывает, что развитие и эскалация вооруженных конфликтов
зависят от многих факторов: 1) сепаратистских тенденций, направленных на
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разрушение целостности государства; 2) территориальных, культурноисторических,
экономических,
политических,
межэтнических,
межнациональных, цивилизационных и других противоречий между соседними
государствами; 3) сопротивления граждан авторитарным, деспотическим
правителям, а также колониальным и антидемократическим режимам; 4)
милитаризации общества и государства, свободного доступа к оружию; 5)
агрессивной политики определенных военно-политических сил, которые
провоцируют военное столкновение для достижения своих целей; 6)
активизации давних конфликтов; 7) нарушения прав этнических, национальных
и религиозных групп; 8) неравномерного и несправедливого распределения
финансовых ресурсов и кардинального возрастания бедности населения; 9)
нарушения или игнорирования прав человека и гражданских свобод; 10)
возрастания нестабильности политической системы. Знание природы
конфликтов
помогает
ориентироваться
в
сложной
социальной
действительности постбиполярного мира, находить правильные решения в
нестандартных ситуациях и чрезвычайных условиях. Нынешний украинский
кризис возник вследствие особенностей предшествующего исторического
развития и политических решений, которые принимались в Украине после
обретения ею государственной независимости. Главной задачей власти и
общественности современной Украины является поиск возможностей и путей
деконфликтизации социума, трансформации конфликтов с их взрывоопасных и
деструктивных форм в конструктивные, когда они могут и должны
положительно повлиять на развитие общества. Необходимо также разработать
комплекс мер (гуманитарных, социально-экономических и военнополитических), направленных на предотвращение вызовов, опасностей и угроз
национальным интересам Украины. Также необходимо поддерживать баланс
сил, ценностей, ресурсов, политико-правовых и социально-экономических
проблем в обществе и государстве. Необходимо разработать комплексную
стратегию противодействия разрушительным действиям иностранных
наемников на территории Украины, активизировать использование политикодиплoмaтических средств для урегулирования конфликта в Украине и усилить
экономические сaнкции пpoтив Российской Федерации. Основной задачей,
которая стоит перед мировым сообществом, является создание стабильной,
более сбалансированной и безопасной системы международных отношений.
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Abstract. The article discusses the peculiarities of the conflictization of interstate relations in
the post-bipolar world. A negative attitude towards conflict is dominated in the public
consciousness. Conflict is united with aggression and violence, negative emotions, feelings and
meanings. This is directly related to dysfunctional consequences of conflict interaction. The
philosophers, sociologists, and psychologists determined the content of the concept “conflict” as
well as its essential attributes, functions (constructive and destructive), causes of its emersion
(subjective and objective), ways of its prevention, solution and settling. An integrative approach to
the analysis of conflicts is the methodological basis of research, which involves its consideration
not only as a source of destruction and death, but also as the initial place of development of society.
The article analyzes the problems of ensuring international and national security in the postbipolar world, special features of contemporary conflicts in the context of global processes. The
specifics of conflictization of interstate relations in the era of globalization is that this phenomenon
becomes transnational, and planetary in scale. In the conditions of militarization of conflict
interaction, the level of conflictogenity increases. The escalation of tension and the use of violence
through militarization of conflict interaction leads to armed confrontation. Contemporary armed
conflicts pose a significant threat to humanity as they may expand in the context of globalization.
The necessity of formulating a set of measures (humanitarian, socio-economic and politicomilitary) aimed at preventing challenges, dangers and threats to the national interests of Ukraine.
It is also necessary to maintain a balance of forces, values, resources, political, legal and socioeconomic problems in society and the state. The importance of a comprehensive strategy to counter
the destructive actions of foreign mercenaries in Ukraine has been substantiated. The focus is on
the use of political diplomatic means through the active participation of the international
community and the strengthening of economic sanctions against the Russian Federation.
Key words: conflict, processes of conflictization, armed conflict, war, post-bipolar world,
globalization, Ukraine, Russian Federation.
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Abstract. The article is dedicated to the pressing necessity of elaborated preparation of EFL
teachers to help students to acquire listening skills. Researches prove the importance of controlled
listening to reach the best results in teaching oral comprehension. The author focuses attention on
the listening stages and offers some suggestions and a range of exercises to facilitate the work with
recordings for low-level students.
Key words: EFL teaching, students of non-language departments, teaching listening
comprehension, preparatory work, supplementary materials.

Introduction.
Learning a foreign language means mastering a complex system and acquiring
all the skills: speaking, listening, reading, writing, its vocabulary and grammar. These
skills are interconnected, i.e. improving in one of them leads to improvement in the
others, as well. Thus, listening and speaking go hand-by hand in everyday
communication. It is impossible to interact without listening which makes listening
comprehension one of the most important skills students should be taught in English
as a foreign language (EFL) classroom. Thanks to the unlimited access to any
resources via the Internet and real communication, students have the opportunity to
listen to, interact, exchange experience and cooperate with English native speakers.
Hence, it is no surprise at all that today the focus of many methodologists is on
the ways and techniques to be applied in teaching EFL learners to understand native
English speech and on the necessity of selecting effective listening materials and
preparing supplementary materials [1; 2; 3; 4].
However, despite being wide-spread and considered an international language,
the oral language constitutes a great problem for EFL students as it is difficult for the
majority of them to comprehend it when interacting with native speakers or watching
movies in the original without subtitles. Thus, listening comprehension of foreign
speech is a crucial problem for many students that confirms the pressing need in
researching it.
The greatest problem the author experienced on her own is that in schools of
Ukraine, EFL teachers do not usually pay attention to listening comprehension and
use it as a way of testing listening skills quite rarely. Many schools still have no
equipment to play the recordings on; moreover, some teachers do not consider it
necessary to turn to this activity and pay attention only to developing reading,
translation and grammar skills of their learners. All these factors and many others add
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to the problem: when learners encounter a real foreigner or listen to a native speaker
online, they get lost in the woods of sounds and unknown words.
Paraphrasing a famous proverb “Forewarned is forearmed”, it is possible to say
pre-taught is forearmed because “as you sow you shall mow”. Taking into
consideration said above, it is necessary to determine obstacles on the way to full
comprehension to find some techniques and methods of their resolving. It can be
cleared only in case mutual efforts – professional skills, teaching techniques and upto-date equipment of a teacher and a strong motivation of a student – are combined.
Body of the text.
The initial task of teachers in EFL classroom is to prepare recordings, follow-up
exercises and to tune students to work. If EFL students’ level is rather low for them to
listen and understand even the general contents of recordings, a teacher may set
easier goals, such as listening for sounds, for the intonation or general mood. It is an
interesting experience to let your students try and imitate the speech pronouncing
words after the speaker or to ask them to define how many words there are in the
sentence or which words are stressed. The idea is to help them feel the language,
understand how to single out some words out of the fluent speech.
The classroom environment itself should help students concentrate on the
recording: they should be relaxed and concentrated, and fully understand their task,
not to be distracted by any other sounds, additional information not connected with
the listening task, or any “thoughts” or “hints” that arise in the process of listening. A
teacher may also ask them to pay attention to what is not said but can be felt in the air
such as relationships between the speakers. It is possible even to play a guessing
game on the pre-listening stage: to switch off the sound, watch the video and guess
the characters, relations of the people, possible topic of conversation, their emotional
status etc.
There is an abundance of videos on the internet on any topic. Still, many of them
are irrelevant due to faltering or speedy speech. It is preferable to choose educative
videos from trustable resources such as BritishCouncil.org, TalkEnglish.com or
ExamEnglish.com where all the materials are subdivided according to the level of
learners. In fact, these platforms offer prepared post-listening exercises which
facilitate the work of a teacher.
It is also essential to forearm students to be ready to the comprehension of two
most widely used variants of English – British and American ones. Elllo.org is a very
helpful resource for getting students prepared to American English and to different
accents, as well. What is more, they provide a teacher with a so-called Box of free
worksheets to the videos. They comprise full scripts of the videos with gaps to be
completed in the process of listening or as a post-listening activity if to attach the list
of words omitted in the text.
It is very important to choose recordings carefully, keeping in mind that the
majority of students have quite a low level of language and the first reason that
causes difficulties in comprehension is the speed of foreign speech. Domestic
scientist O.V. Ishchenko having subdivided speech rate into low, moderate and fast,
carried out a research testing 100 volunteers and found out that Ukrainians consider
speech rate of up to 4,5 syllables per second to be low; from 4,5 to 6,5 syllables per
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second – moderate and from 6,5 up to 12 syllables per second – fast [5, p.111]. He
determined that the typical moderate rate of Ukrainian speech is 5.5 syllables per
second [5, p.118].
The fact that English belongs to the group of speedy languages have recently
been also proved by the research of the scientists of the university of literature,
languages, and human and social sciences – Universite Lumiere Lyon 2. In terms of
“A Cross-Language Perspective on Speech Information Rate” study, Dynamics of
Language research center specialists carried out an experiment with 59 native
speakers of English, French, German, Italian, Japanese, Mandarin, Spanish and
Vietnamese. These volunteers were given the same text translated into their mother
tongues to read at a usual speed. Thus, it was found out that English is spoken at an
average rate of 6.19 syllables per second [6].
In view of this, the interval between the fast speech rates in Ukrainian and
English is approximately 1 syllable per second that is, in fact, not that big. Actually, it
is a combination of factors together with speech rate that impede comprehension. The
quality of the sound matters, i.e. the source of the sound, as well as any sound factors
distracting attention. So, when in the EFL classroom, a teacher should be very
attentive to choose recordings of a high quality at a moderate speed comprehensible
for the listeners.
In a similar way like starting lessons with warm-up and finishing with cooldown activities, listening comprehension must be furnished with thoroughly
elaborated pre- and post-listening exercises.
Having prepared appropriate materials for listening, the next step on teacher’s
list is to work out pre-listening exercises to the chosen recording. In real life, a
listener can usually predict the topic of conversation so some warmers may be used
instead to facilitate future listening stage such as:
1. Read the title of the text and guess the contents.
2. Look at the picture. Where are the people? What are they doing?
3. Look at the words. What topic are they connected with?
4. Offer words related to the topic … (students create a mind map, i.e. “a visual
record of new vocabulary, or other content”) [7]. Exercises 3 – 4 may help them
predict the context and listen for gist
5. Read the questions before listening and answer them after listening the
recording (When? How many? Where?-questions may help listeners predict the
context and get ready to the possible information and listen to the details).
Having coped with a pre-listening stage and explained words which can
significantly influence understanding of the contents it is time to precede to the
listening itself. According to A. Zilberman, there is also one more influential aspect
which makes listeners tune out of the speech. The challenge of listening to foreign
language makes an unprepared listener’s brain (although subconsciously) try and
translate every word heard into their mother tongue which results in reduction of
speed of listening comprehension and some delay in receiving further information
[8]. For this reason, students should be explained to concentrate firstly at the relevant
information that was discussed during the pre-listening stage and not to try and
understand every word in the recording.
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Post-listening exercises are a powerful means to understand how good students
are at listening comprehension. They serve to check their level of understanding
English which may further help their teacher to determine their skills and if needed
change the material according to their level. For the students of elementary to
intermediate level it is strongly suggested to have a podcast of the recording. The
tasks may be as follows:
I. With the script.
1. Read the whole text and determine the main idea of the video.
2. Answer True/False questions.
3. Answer questions to the text.
II. Without the script.
4. Listen to one sentence of the text and fill in the gaps.
5. Listen to one sentence of the text and put it down.
For example, cadets of Civil Protection and Fire Safety may be offered to watch
a part (1 minute) of the video about the life and activities of London Fire Brigade in
which a firefighter tells about his work [9]. It is a good idea to start with a warm-up
asking everyone to present themselves as if they work at some fire station and tell
how long they have served for it. Then the usual causes of fire may be discussed with
a special focus on smoking in the bed hazards and the importance of installing
smoking alarms. To facilitate understanding, write out some content words and
phrases, e.g. fire safety and fire prevention, increased calls for fires, working smoke
alarm. Before letting them listen to the video for the first time, recall the learners to
concentrate on recognizing the terms and ideas mentioned in the previous discussion
to get the general idea of the episode. Ask them to listen to a part of the recording to
find out the name, profession, place of work and working experience of the speaker.
Thus, discuss and watch it in short episodes showing subtitles if necessary. Having
worked out all the video, open the subtitles and let them listen to the whole episode to
give them a taste of self-confidence when they see that they can now understand
native speaker much better than initially. To reinforce the knowledge, the full script
may be displayed on the screen so that they can read and translate it. It is possible to
do “complete the gaps” task, as well, to train the memory. A teacher may also offer to
prepare retelling of the episode as a part of their homework.
The importance of using teaching strategies in listening comprehension can be
proved by the results of the experiment with Korean high school students. 46 students
had 3 hours per week listening classes for one month. Half of the group, called
experimental, was provided with lessons based on teaching strategies in listening
comprehension which included “listening for the main idea, listening for details,
listening for specific information, listening for numerical information, listening with
inferences, listening for cause and effect” [10, p. 989]. In the last listening test the
experimental group students scored 6.4 for their listening skills, while the other half
got only 3.6 points. Thus, employing different strategies is obviously and objectively
valuable and worth trying to reach the best outcome in teaching oral comprehension.
Conclusions
According to Jane Willis, ”Students need to learn how to listen, and to get the
chance to listen to different types of English, so they will be able to listen with
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understanding to spoken English outside the classroom” [11, p.135]. The work at the
lesson must be organized so that students can have access to acquiring proficient
skills – be able to talk, write and read, and, of course, comprehend oral information
and communicate with native speakers. To master oral comprehension, an EFL
teacher should perform a reconnaissance work tailored to all factors which may
hinder the process of teaching. An elaborate choice of recordings must be conducted
with due account for the speech rate, for it, when multiplied by unknown words and
insufficient ability to predict, not to create an obstacle on the way to comprehension.
However, the most significant, is the preparation of supplementary materials: prelistening tasks because they are the best way to quickly place students in the context,
pre-teach new vocabulary and/or grammar and facilitate understanding the idea of the
recording and, of course, though time-consuming, post-listening exercises which help
to understand how good students are at the perception of the general idea and details.
Just as a good beginning makes a good end, so laying the groundwork for the future
successful comprehension of English speech is also a highly valuable part of EFL
teachers’ work.
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Аннотация. Автор статьи поднимает проблему обучения аудированию английской
речи студентов высших учебных заведений неязыковых факультетов Рассматриваются
экстралингвистические факторы, способствующие лучшему погружению студентов в тему
аудиозаписи. При работе со студентами неязыковых факультетов необходимо
сконцентрировать внимание на разработке материалов, которые будут служить
поддержкой, окольцовывая аудирование. Задача преподавателя состоит в обеспечении
слушателей высококачественными аудиозаписями, выполненными исключительно
носителями языка, и подборкой ряда заданий, позволяющих оценить степень понимания
прослушанного материала для дальнейшего повышения уровня восприятия на слух
иностранную речь.
Ключевые слова: обучение английскому языку как иностранному, студенты
неязыковых
факультетов,
обучение
аудированию,
подготовительная
работа,
дополнительные материалы.
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Аннотация. В работе рассматривается теоретическое обоснование употребления
элемента то есть в разговорной речи. Для этого анализируются примеры произведений
мастеров художественной прозы XIX века и примеры живой разговорной речи носителей
русского языка XXI века.
Ключевые слова: устная речь, слова-паразиты, ошибка

Вступление.
Устная речь, в отличие от речи письменной, имеет ряд преимуществ,
которые обращают на себя внимание разных исследователей: лингвистов,
психологов, культурологов, педагогов, философов. Устная речь часто не
подготовлена, порождается в момент речи, обнаруживая связь языка и
мышления, поэтому устная речь становится объектом изучения психологии и
психолингвистики. Устная речь может обнаружить общий уровень развития
носителя языка, поэтому её исследуют культурологи и педагоги.
Наконец, устная речь отличается особым способом построения,
синтаксисом, особой выразительностью, экспрессивностью и необычными
способами выражения объективной и субъективной модальностей, что только
относительно недавно стало интересовать лингвистов и становиться предметом
серьёзного научного лингвистического толкования.
Помимо преимуществ, устная речь имеет и ряд особенностей, которые в
качестве осторожного предположения можно было бы назвать «недостатками».
В устной речи все чаще можно обнаружить акцентологические, орфоэпические,
грамматические,
лексические,
стилистические,
этические
ошибки.
Перечисленные ошибки появляются, на наш взгляд, по ряду причин:
стремительный ритм жизни, отсутствие, непопулярность, развенчивание и
подрыв авторитетов, на которых необходимо равняться, несущественный или
вообще отсутствующий самоанализ речи.
Отличительной чертой ошибки, на наш взгляд, является то, что, проникая
совершенно незаметно в сознание носителя языка, она может стать нормой.
Некоторые ошибки устной и письменной речи неоднократно комментировали
исследователи. Чаще всего объектом их анализа становится выражение как бы и
скрепа при корреляционной связи в сложноподчиненном предложении то –
что.
Основной текст.
Насколько нам известно, до сих пор не комментировался элемент речи то
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есть. Между тем, среди носителей русского языка можно услышать и даже
прочитать высказывания, где элемент то есть является избыточным.
Цель настоящего доклада – проанализировав несколько случаев
употребления конструкций с то есть, прояснить, является ли использование
данной конструкции ошибкой или синтаксически оправданно.
Для достижения поставленной цели необходимо, на наш взгляд, поставить
и решить несколько вопросов: во-первых, с помощью толковых словарей
установить лексическое и лексико-грамматическое значения исследуемого
элемента; во-вторых, произвести подробный анализ случаев употребления, где
то есть оправданно и где то есть, по нашему мнению, избыточно; в третьих,
сделать вывод об употреблении то есть в устной речи.
В толковом словаре под редакцией Д.И.Ушакова есть такая дефиниция для
элемента то есть: «1. пояснительный союз. Разъясняет и уточняет содержание
предшествующего предложения или отдельного его члена, в значении это
значит, а именно. 2. союз. Разъясняет содержание предшествующего
предложения или отдельного его члена, внося поправку, исправление в
сказанное ранее. 3. частица. Придаёт усиленную эмоциональную
выразительность значению слова, к которому относится, приблизительно в
значении прямо, просто» [1, т. IV, с. 723].
Толковый словарь под редакцией В.В.Лопатина предлагает такую
словарную статью исследуемого элемента: «1. союз. Употребляется для
присоединения слов или предложений, поясняющих или уточняющих
высказанную мысль. 2. частица. Употребляется для выражения удивления,
непонимания» [2, с. 706].
Следует отметить, что оба словаря определяют то есть как союз или
частицу, однако дефиниции отличаются как количеством значений, так и
содержанием словарных статей. Отталкиваясь именно от этих определений, мы
будем анализировать все высказывания.
В предложении Дом господский стоял на юру, то есть на возвышении,
открытом всем ветрам... (Н.В.Гоголь. Мёртвые души) то есть выполняет
функцию пояснительного союза, так как разъясняет малопонятное слово «юр»,
соединяет однородные синкретичные обстоятельства места («на юру», «на
возвышении»). Попытаемся изъять элемент то есть из предложения: Дом
господский стоял на юру, на возвышении, открытом всем ветрам...
Обстоятельство на возвышении, употребляясь без пояснительного союза,
приобретая функцию уточнения (являясь уточняющим обстоятельством места),
может потерять функцию пояснения, что противоречит смыслу высказывания
(возвышение не часть юра). Следовательно, употребление пояснительного
союза то есть оправданно.
Предложение 12 июня началась война, то есть совершилось противное
человеческому разуму и человеческой природе событие (Л.Н.Толстой. Война и
мир) сложноподчиненное с двумя предикативными единицами, союз то есть
вводит придаточное пояснительное. Особенность этого предложения в том, что
пояснение (война – событие) в данном случае сопрягается с авторской оценкой
(война – противное разуму и природе событие). В этом мы видим одно из
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преимуществ использования то есть в устной речи: двойная функция
(соединение – пояснение, соединение – оценка).
Теперь приступим к анализу примеров устной речи носителей
современного русского языка. Ты сначала идёшь к директору, то есть пишешь
объяснительную (из разговорной речи). В данном высказывании, которое
является по форме простым осложненным предложением с однородными
сказуемыми, союз то есть соединяет два простых однородных сказуемых
(идёшь, пишешь), однако не поясняет содержание ни одного элемента в первой
части предложения (идти не значит писать). Элемент то есть в данном случае
избыточный, так как при его изъятии смысл высказывания не теряется, но
напротив, появляется.
Сначала фасуешь картошку, то есть смотришь, есть ли она или нет (из
разговорной речи). – Данное высказывание представляет собой
сложноподчиненное
предложение
с
придаточным
изъяснительным
(придаточное вводит союз ли). В данном примере нарушена не только логика,
но и последовательность изложения (фасовать не значит смотреть; сначала надо
смотреть, а потом фасовать). Пояснительный союз то есть соединяет
однородные сказуемые в главной части, однако одно действие не может быть
пояснено с помощью другого. В данном случае элемент то есть избыточный.
Заключение и выводы.
Примеров, где выражение то есть необходимо и где этот элемент является
избыточным, можно найти в художественной литературе и устной речи
достаточно большое количество. Только внимание к таким ошибкам, анализ и
самоанализ речи позволит не сделать ошибку и говорить грамотно. Мы
надеемся на возможность дальнейшего изучения устной речи.
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Abstract. The paper deals with the theoretical justification of the use of the element that is, in
colloquial speech. To do this, we analyze examples of works by masters of fiction of the XIX century
and examples of live colloquial speech of Russian speakers of the XXI century.
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Abstract. The paper deals with the issue of the functioning of unconventional anthroponyms
in the English language novel of the 20th century. The attention of the author is focused on such
unconventional anthroponyms, which are created by the characters of a literary work themselves in
the process of speaking in order to name the other characters of this work. It is concluded that the
use of unconventional anthroponyms in artistic texts is occasional by nature and helps the reader
assess the situation described and its participants correctly.
Keywords: unconventional anthroponym, literary character, vocative nickname, graphon,
fiction.

Introduction.
The functioning of anthroponyms in the text of a literary work has its own
peculiarities: anthroponyms must be stylistically correct and precise, they must
correspond to the goals of the work, they must have some special meaning in which
the author’s idea is concentrated. The anthroponymic space of a literary text is almost
always characterized by an extraordinary variety of constituent elements. That is the
reason why anthroponyms often become the subject of onomastic research. An
invaluable contribution to the development of literary anthroponymy was made by
such scholars as Yu. A. Karpenko, A.V Superanskaya, V.A. Nikonov, L.N.
Andreyeva, K. B. Zaitseva, L. M. Shchetinin, A. Iliecku, A. Fowler, Y. Bertills and
many others. They investigated various types of literary anthroponyms and their
functions in the works of fiction. The objective of this research is to study the
functioning of some types of unconventional anthroponyms in the English language
novel of the 20th century.
The main text.
According to Daiana and Oliviu Felecan, “an unconventional anthroponym is a
person’s singular signum, which […] has an over-individualising role”. The main
function of unconventional anthroponyms is “to attach a specifying/defining verbal
(i.e., linguistic) tag to a certain individual” [1, 11]. There are different types of
unconventional anthroponyms, but this article describes the use of such
unconventional anthroponyms which are created by the characters of a literary work
themselves in their direct or indirect speech in order to name the other characters of
the literary work.
Very often such anthroponyms are found in a vocative function and are
perceived as “the manifestation of speakers’ unrestrained creativity” [1, 10]. These
are occasional nicknames, characterized by a single use in the speech of characters
when referring to each other. Since such nicknames are tied to a specific situation and
are used in the text in a vocative function, they are called vocative nicknames.
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The use of vocative nicknames can be found in the novel “Wheels” by A.
Hailey. The example below illustrates the way an auto dealer, Smoky Stevenson,
addresses an automobile company representative, Adam Trenton, who is trying to
close his dishonest business:
“First thing you gonna do is call the bank. Right?”
“Right.”
“Okay, Mr. Smart-ass-noble-high-’n-mighty, let me tell you what’ll happen.
The bank’ll panic. Inspectors’ll be around this afternoon, tomorrow they get a court
order, padlock this place, seize the stock [2, 249].
The combination of an official title (Mr.), a form of address indicating respect,
with a vulgar lexical component (ass) emphasizes the scornful attitude of the
impertinent businessman Smoky to the company representative Adam Trenton,
although the social position of the latter is much higher. The same goal is achieved by
means of using in the structure of this anthroponym the words with initially positive
connotations (smart, noble, high, mighty), which in the context acquire ironic
overtones, expressing the contemptuous attitude of the speaker to the interlocutor.
In the following example the use of vocative nicknames brings a touch of
waspishness in the seemingly polite conversation between the children of Babbitt, the
main character of the novel by S. Lewis, reflecting the true essence of the relationship
between them:
Verona whirled. “Ted! Will you kindly not interrupt us when we’re talking about
serious matters!”
“Aw, punk,” said Ted judicially. “Ever since somebody slipped up and let you
out of college, Ammonia, you been pulling these nut conversations about what-nots
and so-on-and-so-forths. Are you going to – I want to use the car tonight.”
Verona protested, “Oh, you do, Mr. Smarty! I’m going to take it myself!” [3,
43].
As the examples above show, such names express a predominantly negative
attitude of the addresser of the speech to the addressee. Positive emotional and
expressive coloring of vocative nicknames is extremely rare, for example:
Billie turned toward Parker. “I’m sorry about skipping today’s exciting episode
in the life and times of a First Lady. Where did we leave our heroine? Tied to a
railroad track?”
“No, Pearl White, not quite,” Parker said with a grin [4, 18].
Nicknames can be also used in the texture of characters’ direct speech to give
some emotional evaluation to a third person. For example, a strong emotional strain
is felt in an episode from the novel “All the King's Men” by R. P. Warren, when
Sadie Burke interrogates Jack Burden about Willy Stark’s dubious “business” trip to
Chicago, implying salacious behaviour of the latter:
“Listen – ” and she shook me – “who made that son-of-a-bitch what he is
today? Who made him Governor? Who took him when he was the Sap of the Year
and put him in big time? Who gave it to him, play by play so he couldn’t lose?” [5,
140].
Sadie’s resentment is expressed not only with the help of her foul language (sonof-a-bitch), but also onomastically, since in a fit of anger she calls Willie Stark the
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Sap of the Year. This nickname shows Sadie’s furious temperament, as well as
characterizes the dubious past of Willy, the simpleton, from whom Governor Stark
grew, not without Sadie’s help.
The names which are created by the characters in the process of speech can also
include graphons. The term “graphon” was introduced by V. A. Kukharenko to
denote the distortion of the spelling norm in order to reflect the violation of the
phonetic norm [6, 19]. The distortion of the name in an artistic text can occur for
various reasons. One of the reasons is the necessity for the author to convey the
character's foreign accent, for example:
The door opened. “Monsieur Fowlair,” a voice commanded.
“I’m Fowler,” I said. […]
He explained in almost unintelligible Vietnamese French that I was needed
immediately – at once – rapidly – at the Sureté [7, 27].
In this case, the use of the graphon Fowlair instead of Fowler not only
illustrates the distorted French speech of the Vietnamese policeman, but also
emphasizes the dismissive attitude of the policeman towards the person who is
ordered to be urgently delivered to the French police department of criminal
investigation.
The next episode illustrates the use of a graphon in order to convey the dialect
speech of a Negro from North Carolina:
“Mahty cold out, dis evenin’, Mistah Cappahwood,” said Wash, to whom
anything less than sixty degrees was very cold. His one regret was that Philadelphia
was not located in North Carolina, from whence he came.
“Tis sharp, Wash,” replied Cowperwood, absent-mindedly [8, 423].
The use of the graphon in the process of conveying dialect speech makes the
narration more plausible, bringing it closer to reality with its national and
geographical coloration.
The distortion of names by the characters in artistic reality may seem to be done
inadvertently. But in a literary text nothing happens purposelessly. For example, the
main character of S. Lewis’s book Babbitt distorts the name of his secretary.
Although the distortion occurs by chance, it testifies to the insignificance of this
name, and therefore this person, for Babbitt who thinks only about himself and his
business:
He sighed; he read through his mail; he shouted “Msgoun”, which meant “Miss
McGoun”; and began to dictate [3, 60].
Often distorted names can serve as a kind of background elements that allow to
reveal the implications of the situation, for example:
I said that was a foul lie and […] Fillipo Vincenza Bassi or Bassi Fillippo
Vicenza had never touched a drop all evening and what was his name anyway? He
said was my name Frederico Enrico or Enrico Federico? [9, 59].
This is the description of the dinner of Frederick Henry and his friends in the
novel “A Farewell to Arms” by E. Hemingway. Everybody is already under the
influence of alcohol and the anthroponymic sound pun reinforces the comic and at the
same time the tragic side of the situation. There are a lot of similar scenes of heavy
drinking in this war novel. They emphasize the hopelessness, pessimism and lack of
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faith in the righteous goals of World War I among the representatives of the so-called
“lost generation”, to which Frederick Henry as well as Hemingway himself belonged.
If the name of a world-famous person is distorted, this indicates the ignorance of
the speaker, as is the case with Bicket, a book packager in J. Galsworthy’s novel
“The White Monkey”, who distorts the name of the great artist Leonardo da Vinci:
That painter! What business had he to paint a woman so like Vic as that – a
woman that didn’t mind lyin’ like that! They and their talk about cahryscuro and
paganism, and a bloke called Leneardo! Blast their drawling and tricks! [10, 202].
Another similar example can be found in the novel “The Death of a Hero” by R.
Aldington. The only difference is that the speaker, Mr. Upjohn, is not an illiterate
man of the people, but an ignorant and arrogant representative of the Suprematist
movement in painting, for whom Picasso is not an authority:
You see, what you’ve got is complete originality and the tradition. One doesn’t
worry about the hacks, you see, but what I mean to say, one does mildly suppose
Quijasso had a few gleams of intelligence, but what I mean is they won’t take
anything new [11, 129].
Summary and Conclusions.
Summarizing all of the above, it can be said that the use of unconventional
anthroponyms in a literary text is very occasional since they operate in narrow
contexts and do not pretend to enter into the nucleus of the anthroponymic space of
the literary text. But their use is always very vivid, expressive and eye-catching. Due
to the variety of their functional types, the author can solve a lot of artistic tasks and
help the reader to correctly assess the described situation and its participants.
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Аннотация.
В
статье
рассматривается
вопрос
о
функционировании
неконвенциональных антропонимов в англоязычном романе XX века. Внимание автора
сосредоточено на таких неконвенциональных антропонимах, которые создаются самими
персонажами литературного произведения в процессе речи для того, чтобы назвать других
персонажей этого произведения. В частности, рассматриваются вокативные именапрозвища, характеризующиеся единичным употреблением в речи персонажей при
обращении друг к другу и графоны, которые используются в художественном тексте для
обозначения искажения орфографической нормы с целью отражения нарушения
фонетической нормы. Делается вывод о том, что использование неконвенциональных
антропонимов в художественном тексте носит окказиональный характер и помогает
читателю правильно оценить описанную ситуацию и ее участников.
Ключевые слова: неконвенциональный антропоним, литературный персонаж,
вокативное прозвище, графон, художественная литература.
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Аннотация: В работе представлено теоретическое обоснование понятия согласия
как важнейшей части разговорной речи, а также его рассмотрение в драматургии А.В.
Вампилова («Утиная охота»). Метод сплошной выборки материала помогает
охарактеризовать стилистические особенности данных реплик-согласий, на основе
которых можно говорить о творческой манере автора-драматурга.
Ключевые слова:согласие, диалог, ответная реплика, современная драматургия,
интонация.

Вступление.
В речи человека проявляются его индивидуальные качества, особенности
темперамента, воспитание, образование, условия окружающей обстановки.
Основными разновидностями речевых реплик в драматическом произведении
являются реплики возражения и согласия. Согласие – это неотъемлемая часть
нашей речи и средство гармонизации человеческих отношений.
Источниками исследования послужили монографии, диссертационные
исследования, научные и учебные пособия, литературоведческие и
лингвистические статьи.
На данный момент согласию дано достаточно определений. Будем
придерживаться толкования Т.И. Шеловских, которая утверждает: «Согласие
– это констатация правильности и приемлемости мнения собеседника, оценка
этого мнения как соответствующего действительности, выражение сходства
позиций, взглядов коммуникантов»[3;90].
М.К. Любимова разделяет данные прагмазначения на две группы – полное
и неполное согласие. Под полным согласием мы пониманием согласие, «когда
мнение, намерение, желание адресанта полностью совпадает с мнением,
намерением, желанием адресата, что выражается в реплике-реакции»[1;54].
«Неполное согласие – это такое согласие, когда мнение, намерение, желание
адресанта совпадают с мнением, намерением, желанием адресата, но
говорящий в реплике-реакции высказывает определенное условие, при котором
он согласится с собеседником, или в согласии говорящего присутствует
неуверенность в мнении собеседника»[1;66].
В различных бытовых ситуациях, в ходе разговора с разными людьми в
речи человека определенного возраста, профессии, социального статуса,
ISSN 2410-6615

232

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

может возникать согласие с абсолютно разными стилевыми оттенками и
выражаться оно может различными способами. Драматургия А.В. Вампилова
подчеркивает то разнообразие человеческой речи, которого не было веком
ранее в драматургии, допустим, А.Н. Островского, который предлагал нашему
вниманию уже устаревшую для нас речь представителей купеческого сословия.
Жанр
драматургии
характеризуется
определенной
известной
особенностью: в пьесах авторы демонстрируют речь героев, свойственную
устной манере общения, в то время как в прозе мы видим обычно речь
авторскую, от лица рассказчика или литературного героя. В этой речи
«разговорность» является средством создания художественного образа. По
словам А. М. Горького, «Пьеса – драма, комедия – самая трудная форма
литературы, – трудная потому, что пьеса требует, чтобы каждая действующая
в ней единица характеризовалась и словом и делом самосильно, без
подсказываний со стороны автора»[2;117].
Исследуя особенности ответных реплик, ученые (Т.И. Шеловских, М.К.
Любимова, Л.П. Якубинский, Ю.Д. Апресян и др.) обращали внимание на
организацию действующих лиц, синтаксические и стилистические
конструкции, на роль интонации.
Стоит отметить, что в данном речевом материале преобладает живая
разговорная речь, диалог (единиц публицистического и научного стиля не было
обнаружено), что делает организацию действующих лиц доступной простому
человеческому
восприятию.
Коммуникативная
функция
языка
преимущественно реализуется в диалоге. Ответная реплика – это обязательная
часть диалога.
Основная часть.
Любая
коммуникация
между
людьми
представляет
собой
последовательность речевых актов, минимальных единиц речевой
деятельности. Диалог – беседа, разговор двух или нескольких лиц. Диалог как
речевая форма уже длительное время привлекает внимание как отечественных,
так и зарубежных исследователей, обращающихся к самым разным
характеристикам диалогической коммуникации[2;80]. Диалог – это своего рода
фокус, где преломляются все пласты и процессы, из которых слагается образ
литературного героя: его социальная природа, картина его свойств и душевных
состояний, управляющих его поведением, ценности и цели героя. В этом
процессе коммуникации человек часто использует речевой акт просьбы[4;175].
Наиболее перспективным и интересным направлением исследования
художественного диалога представляется изучение его коммуникативных
особенностей.
Ремарки, данные автором, помогают понять истинные намерения и
поведение героев, порой сбивающих читателя с толку своими репликами,
полными сомнений. Так, например:
Вера (Кушаку): Алик, что ты там все высматриваешь, а? Кузаков:
Автомобиль. Всего-навсего.
Кушак (смутился): Нет…то есть да. Именно – автомобиль.
Наш анализ выявил много разных по семантике, стилистике и грамматике
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конструкций. При этом одни и те же грамматические конструкции могут
оформлять разные по смыслу типы запросов (согласие как ответ на вопрос,
ответ на побуждение, сообщение).
Достойны внимания реплики согласия, выступающие не как ответ на
просьбу или вопрос. Это могут быть две тождественные друг другу фразы.
Грамматически это диалогическое единство. Разговор возникает как бы в
унисон и даже не преследует никакой цели, не имеет стилистическиоттеночного характера. Например: ненавязчивое «давай, давай» Зилова, а
также конструкции типа (протяжное, задумчивое) «да-аа, вы правы» или «Что
ж. Неплохая мысль», «Прекрасно». Эти согласия стилистически нейтральны.
Однако это не речь рабочих, крестьян, купцов, чиновников, мещан. Стилистика
данных реплик говорит о том, что перед нами городская молодежь,
полуинтеллигенты, которые не пользуются просторечиями, канцеляризмами:
1.Кузаков:Хорошо.(Вере.)Но позже я потребую у васобъяснения.
Вера:Ладно, объяснимся.
2. Валерия: В сентябре придем на дичь, учтите.
Галина (оживленно): Приходите. Но предупреждаю, дичь будет из
магазина.
3. Зилов: Ничего подобного. Раньше жил в Москве, а теперь – здесь.
Ирина (удивилась): Правда?
Зилов: Ну конечно. Ну ее, говорит, Москву, надоела. Шум, гам, суета.
Поживу, говорит, я где-нибудь в тишине. Да-да.
Пьеса «Утиная охота» А.В. Вампилова талантливо и деликатно выявляет
характерные для времени жизни драматурга отклонения от нравственных норм:
двойную мораль, хамство как порядок вещей, исчезновение доброты и доверия
в отношениях между людьми. Несколько неординарные, порой резкие реплики
согласия со сниженной лексикой, встречающиеся на страницах произведения,
тому подтверждение: «Отлично. Предлагаю выпить», «Валяйте», «Да, я
вынужден вам пожаловаться», «Да-аа, теперь он тебя наверняка уволит»,
«Какой разговор» и т.д.
Согласие не есть простой ответ «да» без оттенков значения и интонации на
реплику оппонента, и А.В. Вампилов делает акцент на эмоциональности героев
в своих репликах, раскрывая характер своих персонажей и их языковую
личность – глубоко национальный феномен, который характеризуется не
только степенью владения языком, но и выбором языковых средств различных
уровней, а также видением мира. Автор показал в своей стилистике речи то
время, в котором сам жил.
Заключение и выводы.
Анализируя использованные нами конструкции согласия, можно прийти к
выводу о том, что они связаны с различными сторонами осознания человеком
себя как в мире героев Вампилова, так и в современном ему обществе. Согласие
здесь выступает как показатель ситуации, в которую попал герой, как
показатель его четкой жизненной позиции и психологии, сиюминутного
настроения, а также отражает характер взаимоотношений с отдельными
персонажами и с окружающим миром.
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Abstracts. The paper presents a theoretical justification of the concept of consent as the most
important part of the conversation, as well as its consideration in the drama AV Vampilov ("Duck
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features of these replica concordances, on the basis of which we can talk about the creative manner
of the author-playwright.
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Анотація: Стаття присвячена проблемі екології української мови, яка пов’язана з
проблемою культури мовлення сучасної молоді. Мовна проблема сучасної молоді - це
вживання, сленгу, жаргону, ненормативної лексики, суржику. Забруднення мови словесним
брудом розглядається, як забруднення навколишнього середовища. В роботі надаються
пропозиції щодо підвищення культури мовлення молоді як умови збереження екології рідної
мови.
Ключеві слова: екологія, екологія мови, забруднення навколишнього середовища,
забруднення мови, сленг, жаргон, ненормативна лексика, суржик, українська мова,
культура спілкування, сучасна молодь.

Вступ. Актуальність даної роботи полягає в тому, що в останній час
питання культури мови гостро стає перед молоддю. Як відомо, високий рівень
мовної культури особистості свідчить про її вихованість, комунікативну
компетентність, спроможність налагодити контакти зі співрозмовником. На
жаль, цього не можна говорити про сучасну молодь. Забруднення рідної мови-її
головна ознака.
Ціль роботи - дослідити шляхи забруднення української мови: поширення
та причини виникнення нових жаргонізмів, сленгізмів, суржику, нецензурної
лексики в спілкуванні сучасної молоді, а також систематизувати досвід
мовознавців, які працюють над цією проблемою, та вирішити питання щодо
підвищення культури мовлення.
Основна частина. Термін екологія (автором якого був Є. Геккель), який
порівняно недавно функціонував лише у природознавстві (як назва біологічної
науки, що досліджує взаємини між організмами та довкіллям), сьогодні
розширив своє первісне значення, увійшовши у сферу багатьох інших наук. У
науковому обігу закріпилися словосполучення екологія культури, радіаційна
екологія, екологія рослин (тварин), соціальна екологія, екологія душі та інші.
Що стосується екології довкілля то всі розуміють, що це - охорона
навколишнього середовища.
Термін «екологія мови» має право існувати як мовознавчий термін, і його
сенс повинен полягати не тільки з точки зору «санітарного» заходу, адже
людина живе не просто в природі чи соціумі, а у ціннісне-змістовому
універсумі, який складався упродовж століть. Екологія – це взаємозв’язок
людини з навколишнім середовищем, і саме спілкування, вміння говорити і
сприймати інформацію – є яскравим прикладом цього взаємозв’язку, адже
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навколишнім середовищем можна вважати, саме оточуючих нас людей, соціум,
у якому ми знаходимось… «Забруднюючи» свою мову, ми «забруднюємо»
наше середовище. Найбільшого поширення в мовознавстві термін «екологія»
отримав завдяки відомому представнику американської гілки соціолінгвістики
Е. Хаугену. З того часу як була опублікована його книга «Екологія мови» в
1972 році, спостерігається бурхливий розвиток цього напрямку. Е. Хауген
вважає, що предметом екології мови є дослідження наслідків психологічної та
соціальної ситуації та її вплив на цю мову. Також він вперше сформулював
проблеми екології мови як окремого напрямку шляхом метафоризації поняття
традиційної екології. Одне з сформованих ним положень свідчить, що мови,
подібно до біологічних видів, зароджуються, ростуть, змінюються, живуть і
вмирають у взаємозв'язку з іншими мовами і своїм оточенням. Подібно
біологічним видам, які знаходяться на межі вимирання, мови також піддаються
подібної небезпеки, тому екологія мови, вирішуючи цю проблему, повинна
пропонувати шляхи вирішення і збереження культурного середовища завдання настільки ж істотне, як і збереження навколишньої природи.
Недотримання законів біологічної екології вбиває людину біологічно, але вбити
людину морально може недотримання законів екології культурної [1, с. 356].
Мовна
проблема
сучасної
молоді
це
вживання
сленгу,жаргону,ненормативної лексики. Сленг – це різновид розмовної мови,
яку суспільство оцінює як підкреслено неофіційну і яка характеризується
динамічною зміною лексичного складу, що поповнюється за рахунок арго,
жаргонізмів, вульгаризмів та неологізмів.
Уперше термін «slang» був зафіксований у 1750 році зі значенням «мова
вулиці». Сленг є активним постачальником слів розмовного використання і
носить, як вважають вчені, урбаністичне забарвлення. Сленг кожної історичної
епохи відображав риси часу. Сленг 60-х був наслідком підвищеного інтересу до
наркотиків, популярної музики. У сленгу 80-х переважали слова, що
стосувалися грошей та роботи [3].
Тривалий час розмовна лексика української мови була поза увагою
дослідників. Дослідження розмовної мови як соціального явища почали таки
вчені, як О. Береговська, О. Горбач Й, Дзендзелівський, В. Жирмунський. На
сучасному етапі дослідженнями таких шарів розмовної мови, як сленгізми та
жаргонізми займаються вчені Л. Ставицька, О. Тараненко та інші.
На думку дослідників, мова сучасного міста - це складна лінгвістична
система, яка розподіляється за ознаками віку, території та соціальних груп.
На сьогодні вже визначені основні лексико-семантичні та тематичні групи
сленгізмів, виявлені шляхи утворень та запозичень, створені словники; і все таки дослідження в цієї галузі науки залишаються актуальними, тому що
поширення сленгу як мовного явища йде такими швидкими темпами, що, на
наш погляд, він складає конкуренцію літературній мові. Таки сленгізми, які
з’явилися в останній період, наприклад: супер, класно, клас, круто, прикольно,
менти, фотки, фішка, ульот, стрьомно, прикол, прикид, обалдєнний, потрясний
- можна почути при розмові викладачів, журналістів, ведучих телепрограм та
інших. Деякі викладачі навіть не знають, що таки слова та словосполучення ,
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як: пара, окно, флешка, фотка, фішка, комп’ютер завісає - комп’ютер глючить
- відносяться до сленгізмів.
До утворення великої кількості сучасних молодіжних студентських
новотворів (сленгізмів) призвели такі явища, як демократизація українського
суспільства, соціальний розвиток, поширення масової культури, нові віяння в
культурі тощо [2, с.31].
За своєю природою сучасний молодіжний сленг - швидкозмінний,
підвладний моді. Без лексичної фіксації він приречений на зникнення, оскільки
сленгізми швидко з'являються та швидко зникають. Це доводить актуальність і
доконечну потребу теоретичного і лексикографічного опрацювання сленгу,
який став основним засобом спілкування молоді [2, с.32].
Міграційні процеси сприяли тому, що в української мові на соціальнополітичної хвилі з’явилися слова, поширені в російському молодіжному
сленгу: ватник, зашквар, бульбаш ,нарик, тормоз, лох, жмот, базар, шарага ,
бурса, забийся, ульот, отпад, прикол, бабло, нафіг , вещь, облом, бухати, фігня,
фуфло, по барабану, блин, не парься, класно, ништяк, нормалёк, кайф ,балдеть,
общага, вау, єез, окей.
Результати дослідження методом усного опитування показують, що таки
слова вживаються як серед молоді, так і серед дорослих. Усне опитування
проводилося в два етапи. На першому етапі було запропоновано студентам
нашого університету на заняттях дати відповіді на питання: чи використовують
вони в своєму мовленні вищеназвані слова. Відповідь - «так» була у 100%
респондентів. На другому етапі на це питання відповіли -«так» 30% дорослих
прохожих. Усього було опитано 100 студентів і 60 дорослих людей до50 років.
В українському молодіжному сленгу використовуються також нові слова
англомовного походження, поширені в Інтернеті, такі, як: пости, поститься,
лайки, дизлайки, лайкнуть, селфі, флешмоб, квест, патимейкер, дратуте,
хайловий, фейковий, тренд, лайфхаки, хакер та інші. Що стосується
комп’ютерного сленгу, то, в основному, це - запозичення з англійської мови .
Нові терміни англійською не зовсім зрозуміли для молоді, а тому для зручності
вони перекладаються особливим перекладом, наприклад: комп’ютер - комп,
материнська плата – мамка, матрьошка, CD-ROM - сидиромка, cидюк,
сидюшник, e-mail- мило, клава - клавіатура.
Не менш поширеними є інтержаргони та сленгізми, які утворилися
внаслідок спрощення слів: «спс» (спасибі), «ок» (добре), «хрш» (від слова
«хорошо»), «нет» (інтернет), «універ» (університет), «кури» (куратори),
«адіки» (кросівки «адідас»), «галя», «галюн» (галюцинація),
«азек»
(азербайджанець), «адмін» (адміністратор), «преподи» (викладачі), ж.д.вокзал,
поскот (поселок Котовського) та інші.
Наявність сленгу свідчить, що у мові відбувається безперервна міграція
мовних одиниць, перехід їх з одного лексичного розряду в інший, а яскрава
експресія більшості сленгових слів робить їх особливо привабливішими не
тільки для певної соціальної групи, яка їх використовує, а і для оточуючих.
Сленгова мовотворчість як школярів, так і студентів не згасає, вона лише
дещо видозмінюється в лексиці, семантиці, оновлюється разом з науковоISSN 2410-6615
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технічним прогресом чи духовним регресом. Молодіжний сленг розглядається
як соціолект органічної частини української мови, як один із функціональних
стилів, яким послуговуються лише в окремих комунікативних ситуаціях
студенти - носії мови. Серед них можна почути: і сленгові фразеологічні
засоби: «здати на шару» (легко скласти іспит); «роздавити сливу» - (випити
горілки); «рубати хвости» (відмовити в чомусь) , «ти шо гоніш?» і навіть «хай
мене покрасять[4, с.98 ] », «а мне до лампочки», « гнать понти», «оторвись по
полної», «тебя разводят», «зрубити бабки».
Сленгові слова та вислови є досить різноманітними і відмінними у різних
групах людей. Наприклад, лексему “розуміти” в одній компанії звикли
замінювати словом “шарити”, а в іншій – “розчехлятися”. Для вираження
подиву одні використовують слова “я в шокє”, для інших характернішими є
слова “я холодний”, “я в трансі”, “ти шо гоніш?” і навіть “хай мене покрасять”
[4, с.97].
Сучасна молодь добре знає, що таке нецензурні слова, лайка, тобто
ненормативна лексика або бруднослів’я. Саме через ненормативну лексику ми
можемо спостерігати деградацію нашого населення. Молоді люди, не має
значення, чи хлопець чи дівчина, спокійно у спілкуванні між собою вживають
ненормативну лексику і це ніскільки їх не бентежить; більше того, деякі з них
навіть дійшли до того, що використовують ненормативну лексику просто для
зв’язку звичайних слів. За даними соціологічного опитування через анонімне
анкетування серед студентів нашого університету ненормативну лексику
використовують 70% хлопців і то тільки серед своїх друзів в університеті та
гуртожитку та 30% дівчат тільки в гуртожитку. На питання: Чому Ви
використовуєте нецензурні слова в своєму спілкуванні? Відповідь - тому,що
вони дуже емоційні та
відразу доходять до співрозмовника була у 70%
респондентів. Відповідь - тому, що студенти бувають іноді агресивними - була
у 20% студентів. Відповідь - тому, що всі так розмовляють була у 10%
студентів.
Часто від молодого покоління ми можемо почути, що розмовний стиль
мови взагалі неможливо очистити від ненормативної лексики. Деякі люди
вважають, що у вживанні ненормативної лексики немає нічого поганого.
Навпаки, подібні слова дозволяють позбавитися від накопиченої негативної
енергії, тим паче, доволі часто можна чути від студентів, що вони вживають
ненормативну лексику тільки тоді, коли дуже злі.
В останній період в зв’язку з обмеженим словниковим запасом дуже
поширюється вживання сучасної молоддю слів-паразитів таких, як: ну, от,
значить, типу, типу того, там, як це, чуєш, знаєш, так сказати, таке, розумієш,
блін, коротше, ето самоє, насправді.
Загрозою для існування рідної мови є також штучно змішана мова суржик.
Суржик - давне явище, яке представляє собою суміш двох мов, наприклад,
української та польської ,української та словацької, української та російської
мов, вплив
однієї мови на іншу . Він , як вважають науковці , порушуєть
норми української літературної мови . Боротьбу проти наступу суржику ведуть
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таки вчені: Б.Антоненко-Давидович, О.Сербенська, О.Панамарів, М.Лесюк,
Є.Чак.
Назва посібника О.Сербенської «Антисуржик» свідчить про активне
протистояння знищенню української мови. Суржик охоплює всі мовні рівні,
особливо усну мову. Мовознавці зазначають, що 90% змішаної лексики
становлять російські слова , які вимовляються по-українські.
На фонетичному рівні суржик проявляється в звучанні слів ноль,
регістратура, двійка, ходжу, сиджу замість нуль, реєстратура, двійка, ходжу,
сиджу; на словотвірному - англічанка, лікарство, осенню замість англійка, ліки,
восени; на лексичному - фамілія, учбовий, рахую, здача, замість прізвище,
навчальний, вважаю, решта.
Отже, на сучасному етапі розвитку української мови питання екології мови
тісно пов’язані з питанням охорони культури мовлення. Забруднюючи свою
рідну мову сленгом, жаргоном, суржиком, нецензурними словами, ми
забруднюємо наше культурне середовище.
Підвищити екологію мови можливо через читання творів художньої
літератури. Вивчаючи українську літературу, студенти виховують в собі такі
риси, як честь, справедливість, патріотизм, совісність, шанобливість, повага до
праці людей праці, до матері, жінки-берегині, а також милосердя, доброта,
співчуття до людського горя, бережливе ставлення до природи, землігодувальниці, господарність, скромність, безкорисливість та інші якості. Мова дзеркальне відображення стану суспільства.
Високий рівень мовної культури українців здавна захоплював навіть
прискіпливих іноземців. У прислів’ях, піснях, обрядовій поезії наші предки
виявляли святе, шанобливе ставлення до всього, що складало життєвий устрій,
до співвітчизників і добропорядних сусідів України.
Висновок. Таким чином, мова не може бути відірвана від суспільного
життя, вони взаємопов’язані. Розвиток мови - об’єктивний процес, у якому
основу роль відіграє молоде покоління як найбільш гнучкий прошарок
населення, тому молодь повинна бережно і дбайливо ставитися до
навколишнього середовища та рідної мови, піклуватися про екологію мови.
Настав час, як вважають вчені, створити модель реабілітації мови. З метою
популяризації української мови та підвищення культури мовлення викладачам
потрібно систематично проводити тематичні заняття за темами: «Мова народу –
пам’ятник його культури і як пам’ятник потрібує захисту та охорони»,
«Гармонія людини і мовного середовища», « Охорона мови від негативних
тенденцій спілкування сучасної молоді», «Дбайливе ставлення до мови-суть
екологічного підходу».Слід також залучати студентську молодь до
відвідування українського театру, до участі в конкурсах з української мови, до
написання загальноуніверситетських диктантів, вводити факультативи та
спецкурси, таки як: «Етикет», «Діловий етикет», «Культура спілкування»,
випускати стінні газети з рубрикою: «Чи правильно ми говоримо?».
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Анотація. У статті розглянута проблема специфіки прояву ідеології соціального
лібералізму в площині вирішення практичних завдань трансформації різних сфер суспільного
життя в сучасній Україні.
Визначено актуальні завдання політичної влади щодо
забезпечення принципу соціальної справедливості в умовах економічної лібералізації.
Ключові слова: соціал-лібералізм, соціальна справедливість, соціальне партнерство,
соціальна політика, державний патерналізм, недержавна соціальна інфраструктура,
соціальна відповідальність капіталу.

Вступ.
Нерозв'язаність численних проблем у політичній, економічній і соціальнокультурній сферах життя суспільства, розрив між багатими й бідними, який
постійно збільшується, надзвичайно загострюють проблему соціальної
справедливості в сучасному українському соціумі.
Нездатність влади
розв'язати ці проблеми приводить до формування в суспільстві нового
розуміння демократії, яка все більшою мірою розглядається як механізм
досягнення соціальної справедливості. Ця ідея розвивається в результаті
усвідомлення суспільством необхідності не тільки політичної, але й соціальної
демократії, базовими критеріями якої виступають принципи соціальної рівності
й справедливості.
Основний текст.
Фундаментальні ліберальні ідеї щодо особистості як найвищої цінності, яка
наділена природною свободою і правом вибору, в умовах сучасної української
дійсності можуть бути реалізовані лише в сукупності з іншими, не менш
значущими цінностями – соціальної справедливості, рівності і солідарності.
Отже актуальним сьогодні є не протистояння лібералізму і соціалізму, а їх
певне зближення.
У цьому контексті для сучасних трансформаційних процесів в Україні
може виявитися актуальним дослідження Норберто Боббіо щодо поєднання в
умовах демократичного режиму традицій лібералізму і соціалізму –
ліберальних свобод і соціальних прав. Таке об'єднання, що визначається ним як
соціал-лібералізм, на практиці здатне забезпечити стійкість демократичного
режиму. Принципи лібералізму повинні стати основою формування демократії,
а принципи соціалізму – основою її стійкості. Соціалізм цілком сумісний з
демократією, якщо дотримання ліберальних свобод гарантоване завдяки
реалізації соціальних прав [1, р.381].
У вітчизняному науковому дискурсі стосовно проблеми специфіки
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українського неолібералізму поширеною є точка зору, яка в узагальненому
вигляді висловлена у дослідженні Кукурудзи І.І., де, зокрема, зазначається, що
вже на початку трансформаційних перетворень в економічній сфері на засадах
неолібералізму Україна завчасно прирекла себе на невдачу. Це пояснюється,
тим, що весь зміст реформ було зведено до роздержавлення і приватизації
власності та лібералізації управління економікою, «при якій первісна
економічна свобода для всіх суб’єктів господарювання перетворилася в
реальну економічну владу для небагатьох, в монополію владних економічних
угруповань, а в кінцевому рахунку – в загальну групову анархію і
державне безвладдя». [2, c. 12].
В цілому погоджуючись з цією оцінкою, маємо зазначити, що такі процеси
були майже неминучими в умовах зруйнованих державних інститутів на той
час. Але із модернізацією суспільно-політичних відносин, удосконаленням
системи державного управління та розвитком інститутів громадянського
суспільства в сучасній Україні все більш актуальною стає проблема не лише
забезпечення матеріального добробуту громадян, але й гарантування їх
особистих прав і свобод, тобто пріоритетних цінностей ліберальної доктрини.
Тому невипадковим є збільшення уваги дослідників до зазначеної
проблеми в контексті пошуку шляхів певної, складно структурованої єдності
двох початків: ліберального (принцип свободи особи) і соціальнокоммунітарного (принцип рівності й справедливості в соціумі).
Певні напрямки практичного вирішення цієї проблеми визначено. у
фундаментальному дослідженні Гальчинського А.С., де робиться наголос на
необхідності максимального використання переваг соціально-ліберального
підходу, зокрема, його спрямованості на формування умов для нормальної
роботи і створення привабливих робочих місць, які дозволяють дієздатним
людям забезпечувати самим себе [3, с.127]. Домінуюча в Україні система
державного патерналізму повинна змінитися соціальним партнерством.
Сутність соціального партнерства полягає в тому, щоб зусилля підприємців
були зосереджені на створенні ефективних робочих місць і розширенні на цій
основі масової купівельної здатності населення, а це має призвести до
зростання життєвого рівня всіх верств населення. Суспільна оцінка підприємця,
визначення міри його життєвого успіху мають формуватися саме на підставі
досягнень в цьому напрямку. А зростання купівельної спроможності населення,
у свою чергу, буде формувати умови для розширення виробництва і
відповідного зростання підприємницької активності. Однак вибудовування
такої системи соціального партнерства в умовах сучасної України може бути
пов’язано з низкою проблем.
Серед найактуальніших серед них постає проблема якісного
вдосконалювання відносин власності в країні і її суспільної легітимації. На
сьогодні в Україні вже вдалося сформувати «критичну масу» приватної
власності, однак процес масової приватизації і первинного накопичення
капіталу, які здійснювалися в умовах системної незбалансованості правового
поля, призвели до істотних якісних деформацій кінцевого продукту, який
вимагає серйозної корекції. Очевидно, що ініціатива у розв'язанні даної
ISSN 2410-6615

243

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 1

проблеми повинна виходити, насамперед, від самого приватного капіталу. Це
необхідно не лише задля забезпечення його конкурентоспроможності, але й
формування соціальної привабливості, подолання існуючої в суспільстві
психологічної відчуженості. Завдання держави полягає в активному
стимулюванні цього процесу. Якщо у розвинутих країнах світу відносини
власності – найбільш динамічний елемент економічної системи, то в Україні ця
проблема взагалі не стоїть на порядку денному економічної модернізації.
Іншою серйозною проблемою в справі практичної реалізації соціальноліберальной моделі в сучасній Україні може стати питання розширення
соціальних функцій капіталу. Головна вада такої моделі полягає в тому, що
вона працює, лише до тих пір, поки більшість годує меншість. Коли мова йде
про соціальну функцію приватного підприємництва важливо враховувати нові
процеси у відносинах між працею і капіталом, які почали формуватися в
останні десятиліття. Мається на увазі система постфордизму, яка охоплює не
лише нові характеристики трудових відносин і накопичення капіталу, але й
принципово нові світоглядні уявлення, перш за все, про характер і цілі
виробничих процесів, їх олюднення і гуманізацію.
Із цим пов'язана проблема оптимізації соціальних витрат. Україна вже
давно вичерпала можливості вирішення соціальних проблем через механізми
державного бюджету. На Заході держава широко використовує активні
економічні, у тому числі й фіскальні, інструменти, які стимулюють приватні
соціальні інвестиції. В окремих країнах вони досягають 35-40% загального
рівня соціальних витрат. Це стосується, перш за все, великих корпорацій, які у
все більшій мірі перетворюються не стільки в чисто економічні, скільки в
соціально-економічні та гуманітарні осередки суспільства.
У цьому контексті актуалізується ще одна проблема. В Україні не
приділяється належної уваги формуванню сучасної недержавної соціальної
інфраструктури. В розвинутих країнах пенсійні фонди концентрують значну
ВВП, зокрема, у США – 70%, в Австрії – більш 90%, у Голландії – 120%, в
Швейцарії – 113%. Така ситуація створює додатковий важливий інвестиційний
ресурс в економіці. В Україні на сьогодні пенсійні активи не перевищують 1%
ВВП. Можливо, у реалізації пенсійної реформи в країні слід змістити акценти зі
збільшення пенсійного віку (хоча й ця проблема дуже важлива) на створення
зрозумілих громадянам механізмів недержавного пенсійного забезпечення.
Протягом усього періоду незалежності України залишається злободенним
питання невизначеності стратегії соціальної політики країни. Вона не може
обмежуватися державною підтримкою малозабезпечених верств населення, як
це декларується, а повинна зосереджуватися на вдосконаленні соціальної
структури суспільства і, перш за все, на зміцненні позицій середнього класу. Це
основний лакмус ліберальності відповідної політики, яка має включати в себе
різноаспектний комплекс економічних, соціальних, духовних і політичних
перетворень, націлених на забезпечення домінантності в суспільстві середніх
верств населення, які виступають основним носієм демократії й соціальнополітичної стабільності.
Інший аспект: соціальна політика повинна якомога повніше
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зосереджуватися на працюючому населенні, на створенні максимально
сприятливих умов реалізації його креативного потенціалу, збільшенні на цій
основі економічного багатства.
Соціал-ліберальний підхід створює
максимальні можливості для самореалізації кожної особистості, чим більше у
людини різних можливостей, тим більше корисного вона може запропонувати
іншим, тим більше вона здатна заробити і тим більший вибір вона зможе надати
всім громадянам. Розв'язання проблеми бідних і малозабезпечених верств
населення, пенсіонерів можливо лише в такий спосіб. Зазначений підхід
припускає подолання штучного розчленовування економічної й соціальної
політики. У нас існують два відособлені міністерства – економіки й соціальної
політики, тоді як у дійсності мова йде про єдине ціле, нерозривний комплекс
соціально-економічних відносин..
Заключення та висновки.
Можна зробити висновок, що розглянуті питання є важливими для
визначення перспектив політики соціального лібералізму в Україні, Задля її
практичної реалізації у сучасних вітчизняних умовах першочерговими
завданнями політичної влади мають стати: формування дієздатної мережі
недержавних соціальних інститутів; поглиблення ринкового типу відтворення
робочої сил і розширення на цій основі шару економічно активних і
матеріально забезпечених людей, вільних від утриманських настроїв, які
усвідомлюють особисту відповідальність за власну долю і здатних стати
локомотивом економічного і соціального прогресу. Для успішного розвитку
цих процесів необхідно, не лише подолати тенденцію відторгнення ідеї та
цінностей соціального лібералізму в українському суспільстві, а й добитися
того, щоб вони перетворилися в модель масового соціальної поведінки.
проблем.
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Abstract. The article deals with the specificity of the manifestation of the ideology of social
liberalism in the plane of solving practical problems of the transformation of various spheres of
social life in modern Ukraine. The actual tasks of political power in ensuring the principle of social
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justice in the conditions of economic liberalization are determined.
Key words: social liberalism, social justice, social partnership, social policy, state
paternalism, non-state social infrastructure, social responsibility of capital.
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Abstract. The authors examine the structure and behavior of the students of Dorpat
University and conclude that students were part of a corporate organization that was used by its
participants for joint entertainment. The behavior of students could go beyond the limits of decency.
The administration of the university and the residents of the city strove to smooth out conflicts, to
free students from punishment, which contributed to the preservation of existing behavior patterns.
Keywords: Dorpat, university, Russian Empire, students, behavior patterns.

Introduction.
This article analyzes the composition and behavioral patterns of students at the
University of Dorpat in the first third of the 19th century; it turns out that a corporate
organization was typical of the students.
The relevance of the research topic specifies the attention to the study of the
properties, characteristics and capabilities of educational institutions as a special kind
of corporations, which arose in terms of changes in the field of education in XX-XXI
centuries. Corporate culture, creating an internal unity and external image of a
university corporation, helps to concentrate efforts on strategic directions, making the
university a sustainable developing system.
Main body. In the first third of the XIX century Dorpat University held a
leading position among the universities of the Russian Empire, both in terms of the
number of students and the quality of education. The high level of teaching at the
University of Dorpat prompted the organization of the Professorial Institute in it to
prepare the best graduates of Russian universities for studying abroad. In fact, from
1827 to 1839, the institute performed the function of a kind of “bridge”, an
intermediate step between Russian and Western European universities, and
contributed to the scientific exchange of Russian scientists with Germany [5, p. 67–
70].
As for the number of students, on the basis of the research of F.A. Petrov we
studied the information contained in table 1. It contains the number of students in
XIX century. Dorpat University was inferior only to Moscow, and in 1834–1836 it
held a leading position. It should be noted that the Russian researcher F.A. Petrov did
not calculate the number of students at Vilnius University, which was abolished by
Nikolai I in 1832 because of the participation of students and teachers in the uprising
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of 1830–1831. The Vilnius University in the 1820s - early 1830 was the leader in the
number of students. By 1830, there were already 1,300 people enrolled in it,
including about 400 students at the medical department [4, p. 145].
Table 1 [5, p. 373].
Number of students at Russian universities per year
University

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

Moscow
Dorpat
Kharkov

814
592
313

719
585
369

541
539
339

456
524
389

419
567
348

441
536
332

611
563
315

673
530
383

798
525
391

St.
Petersburg
Kazan
St. Vladimir

236

219

206

230

200

299

385

389

400

146
—

181
—

209
—

238
62

252
120

191
203

170
263

208
267

225
125

F.V. Bulgarin wrote about the students of the University of Dorpat as almost
ideal students. Faddey Bulgarin (1789-1859) a well-known writer, publisher and
professional journalist founded the first in the Russian Empire private newspaper
"Northern Bee". In the second quarter of the XIX century he also became a diverse
writer, author of novels and fantastic essays. From the second half of the 1820
Bulgarin collaborated with the III Division of His Own Imperial Majesty's Office. In
the spring of 1827, the journalist visited Dorpat and reported to the office of A.Kh.
Benkendorf about the full political reliability of professors and students of the
university. Bulgarin asserted that the students "are shy like sheep" live modestly and
diligently attend lectures. The author stressed that the Dorpat "burshenshaft" (student
union) was previously seen "in bravery and young men, duels, disobedience to the
police and city authorities." But this "mess of things" was eliminated by the trustee of
the school district Prince K.A. Liven [1, pp.188-189].
However, very soon a famous journalist changed his mind about Dorpat
students. In 1828 F.V. Bulgarin bought the estate of Karlovo near Dorpat, which was
owned by more than thirty years. Sometimes he rented his apppartment. Estonian
researcher M. Salupere found the rules that Bulgarin proposed to sign to their tenants,
the brothers Prokofiev and A. Samoilov from St. Petersburg. The content of the
document speaks eloquently about the lifestyle of the tenants. The owner of the house
forbade them to shoot in the rooms, in the courtyard, in the shed and the threshing
floor; climb through the windows, walk with pipes around the yard "for fear of fire"
[7, p. 158]. The students were offended, the Prokofievs rented another apartment.
Bulgarin rented rooms to his friend’s children; his lodgers were from the inner
provinces of the Russian Empire. Perhaps only Russian students shot at the rooms
and climbed in the windows, and the local youth behaved differently?
Students from Russia were a minority among those who studied at the
university. In 1827, Bulgarin reported that there were 10 Russian students in Dorpat.
According to the lists of 1835 students of Orthodox religion at the university there
were 33 people or 5.8% of the total number of students [5, p.375]. Thus, Russian
students constituted a clear minority and could not influence the general atmosphere
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that reigned among the students. Most likely, they adjusted to the established rules.
This is evidenced by letters to the brothers of the Russian poet N.M. Yazykov.
N.M. Yazykov came to Dorpat in 1822 and was one of the first Russian students
at the university. On the one hand, he spoke enthusiastically about the work of local
professors. He was particularly admired by the lectures of Professor of History
Johann Philip Gustav von Evers, who read “simply, clearly and unusually
expressively” [9, p.88]. On the other hand, he was quickly tired of the revels of the
students, in whom initially he gladly participated and even sang in verses. In 1822,
Yazykov wrote to the brother that he “had the honor and duty” to attend the students'
parties. They gathered around 8 pm, “drank and ate until 2 am”, and then the crowd
“more than 90 drunk and noisy people” returned at night to the city [9, p.82].
Returning to the city of drunk young people often ended in a fight with the police and
smashing windows [9, p.134–135]. Already in 1823 Yazykov informed his brothers
that he was able to “put” himself in a respectful distance from local students. “They
love me, but they have learned that I don’t like their drunk amusements so much,” he
said [9, p.122]. The rumor about his poetic talents helped the Russian student. He was
forgiven for what a duel would have been appointed for anyone else, as a poet who
may have oddities [9, p.122].
A.A. Chumikov lists the following "fun and mischief" of Dorpat students: insult
the police master; to burst into the citizens' apartments at night under a far-fetched
pretext; lining up at the entrance of the house, in which the guests were supposed to
come together, meeting each incoming lady with insulting ridicule; climb to the
windows of the second floor and scare the inhabitants of the house; “To beat the man
in the street who did not give way” [8, p.358–360]. Chumikov called frequent duels
as an especially acute problem. It was possible to find “rapiers, broadswords,
espadrones, pistols and other weapons” in student apartments [2, p. 362]. Duels arose
for a variety of reasons. The use of the word "fool" was considered a sufficient reason
to challenge a friend to a duel. Sometimes the weapon was used without any reason.
For example, in March 1827, students from their apartment threw five bullets into the
wall of a neighboring house and “threatened to stab a Jew who appeared to them with
a sword” [2, p. 362].
Why did city dwellers tolerate such student’ attitude? Firstly, members of the
university corporation had their autonomous rights and did not submit to the city
authorities. The university administration chose not to take the dirty linen in public.
As a result, students received minimal guidance. Moreover, some punishments were
considered honorable in the student community (for example, fellow students were
treated to a student in a punishment cell), while others were not performed. In
particular, the execution of such a punishment as removal from the city was poorly
controlled by the local police [2, p.360]. Even when in 1833 a secret society,
burshenshaft, was opened at the university and 150 students were attracted to the
investigation, the university court ruled to exclude only one of them which had
previously been tried twice. The rest of the company were deprived of winter
holidays or sent to a punishment cell [2, p. 365-366].
Secondly, the students were united in the community (Landsmannschaften),
whose members acted very closely together, so that few citizens dared to cause their
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discontent [2, p. 357]. In 1827, F.V. Bulgarin called three societies –
Landsmanshafta: Estland, Livonia, and Courland. The Courlanders were considered
the most "violent" and the Estransians were considered the most "meek" which
Bulgarin explained by the closeness of their relatives, which made it easier to learn
about the "bad behavior" of students [1, p 34]. By 1829 a corporation of Polish
students Polonia and Russians Ruthenia was formed. The founders of Ruthenia were
the poet N.M. Languages and the son of the famous historian and writer A.N.
Karamzin [6, p.184].
Finally, residents of Dorpat rarely dared to report on student antics for financial
reasons. Most city dwellers earned livelihood by serving university members. The
scammer was punished with disgrace: the students refused to rent rooms in his house,
buy his goods and have any business with him [2, p. 362].
Conclusion. As a result, student behavior often went unpunished which only
strengthened the corporate spirit and allowed members of the fraternity to feel their
strength. Student organizations retained their influence at the University of Dorpat
throughout the nineteenth century. We learn from the memories of students of the
1890s about the existence of corporations and the corporate spirit in the university. In
the memoirs of V.V. Veresaev it is listed seven Dorpat compatriots. However, the
author was far from the corporate spirit and the "feats" of the corporation: duels,
expressions of contempt for political issues [8]. There were more and more "wild"
students who preferred to think and exist independently.
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Аннотация. Авторы выясняют место и роль Дерптского университета в системе
высших учебных заведений Российской империи в 20–30-е гг. XIX в. На основании анализа
мемуаров дерптских студентов, а также воспоминаний Фаддея Булгарина, известного
издателя и журналиста, который сдавал комнаты студентам, авторы рассматривают
состав и модели поведения дерптского студенчества. Авторы приходят к выводу, что для
студенчества была характерна корпоративная организация, использовавшаяся её
участниками для совместных развлечений. Поведение студентов часто выходило за рамки
пристойности. В частности, студенты позволяли себе оскорблять полицмейстера,
врываться ночью в квартиры горожан и даже избивать их, бросать камни в окна жителей
Дерпта, оскорблять жен и дочерей городских обывателей. Опасным развлечением как для
имущества, так и для жизни горожан являлись частные дуэли студентов. Несмотря на
вышеперечисленные факторы, жители Дерпта редко решались доносить о студенческих
выходках по финансовым причинам. Большинство жителей города зарабатывали средства
существования, обслуживая членов университета, и не хотели терять устойчивые
источники дохода. В результате студенческие выходки оставались безнаказанными, что
только укрепляло корпоративный дух, консервировало сложившиеся модели поведения.
Ключевые слова: Дерпт, университет, Российская империя, студенчество, модели
поведения.
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