


              
 

Институт МиП  
 
 
Экономическая академия им.Д.А.Ценова (Болгария) 
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 
Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота  
Луганский государственный медицинский университет 
Харьковская медицинская академия последипломного образования 
Бельцкий Государственный Университет «Алеку Руссо» 
Институт водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук 
Одесский научно-исследовательский институт связи 

 
 

 
 
 

Международное научное издание 
International scientific publication 

C  
 

 
Институт МиП   

23-24 Июня  2020 года  
 

 
 
 
 

 
 

Одесса  
 Одеса / Odessa 

Куприенко СВ  
 Купрієнко СВ / Kuprienko SV 
2020 

Будущее человечества в результатах сегодняшних  
научных исследований ‘2020 

The future of mankind in the results of today's scientific research '2020 
Майбутнє людства в результатах сьогоднішніх наукових досліджень '2020 

Совместно с:  

При научной поддержке:  

Conference proccedings 

борник материалов 
конференции 



 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                        ISBN 978-617-7414-92-5 2 

Б 903 

ISSN 2709-2003 
Серия «SWorld-Ukr conference proceedings» 

УДК 08 
ББК 94 

Б 903 
Рассмотрено и рекомендовано к изданию: 

Решение Оргкомитета конференции «Будущее человечества в результатах сегодняшних  
научных исследований ‘2020»  
№ 19 от 18 ноября 2020 года 

Розглянуто і рекомендовано до видання   
Рішення Оргкомітету конференції «Майбутнє людства в результатах сьогоднішніх наукових досліджень '2020» 

Reviewed and recommended for publication 
The decision of the Organizing Committee of the conference "The future of mankind in the results of today's scientific 

research ‘2020" 
 
 

Общее научное руководство:  
Загальна наукове керівництво / General scientific guidance 

д.т.н., профессор А.Г. Шибаев / д.т.н., професор А.Г. Шибаєв / DTS, Prof. A.G. Shibaev 
к.т.н., доцент А.В. Яценко / к.т.н., доцент А.В. Яценко / Ph.D., Ass.Prof. A.V. Yatsenko 

 
 

Ответственный исполнитель: 
Відповідальний виконавець / Executive officer 

к.т.н. С.В. Куприенко / к.т.н. С.В. Купрієнко / Ph.D. S.V. Kuprienko 
 

   

 
 
Будущее человечества в результатах сегодняшних научных 
исследований: Сборник материалов конференции. – Одесса: 
КУПРИЕНКО СВ, 2020 – 38 с. : рис., табл. 
    

Майбутнє людства в результатах сьогоднішніх наукових досліджень '2020: Збірник 
матеріалів конференції. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2020 - 38 с. : іл., табл. 

 
 
Сборник предназначается для научных работников, аспирантов, студентов старших курсов, 
преподавателей, предпринимателей.  
Збірник призначається для науковців, аспірантів, студентів старших курсів, викладачів, підприємців 
The collection is intended for scientists, post-graduate students, senior students, teachers, entrepreneurs. 
Published once a year. 

 
УДК 08 
ББК 94 

DOI: 10.30888/2709-2003.2020-19-00 
© Коллектив авторов, научные тексты, 2020 

© Институт морехозяйства и предпринимательства, общая редактура, 2020 
© Куприенко С.В., оформление, 2020 

© Колектив авторів, наукові тексти, 2020 
© Інститут морегосподарства і підприємництва, загальна редактура, 2020 

© Купрієнко С.В., оформлення, 2020 
© Collective of authors, scientific texts, 2020 

© Institute of Maritime Economics and Entrepreneurship, general edition, 2020 
© Kuprienko S.V., design, 2020 

 



 Будущее человечества в результатах сегодняшних научных исследований ‘2020                                                          

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                    3 

Оргкомитет 
Продседатель Оргкомитета: Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Академик 
Сопредседатель: Яценко Александр Владимирович, кандидат технических наук, профессор 
Научный секретарь: Куприенко Сергей Васильевич, кандидат технических наук 
Члены Оргкомитета: 

 
Аверченков Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, Брянский 
государственный технический университет, Россия 
Ангелова Поля Георгиева, доктор экономических наук, профессор, Хозяйственная 
академия им  Д  А  Ценова, Свиштов, Болгария, Болгария 
Анимица Евгений Георгиевич, доктор географических наук, профессор, Уральский 
государственный экономический университет, Россия 
Антонов Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, Национальный 
технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Украина 
Антрапцева Надежда Михайловна, доктор химических наук, профессор, 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Ахмадиев Габдулахат Маликович, доктор ветеринарных наук, профессор, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Россия 
Бажева Рима Чамаловна, доктор химических наук, профессор, Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х М Бербекова, Россия 
Батыргареева Владислава Станиславовона, доктор юридических наук, Научно-
исследовательский институт изучения проблем преступности имени академіка В В  
Сташиса НАПрН Украины, Украина 
Безденежных Татьяна Ивановна, доктор экономических наук, профессор, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, Россия 
Блатов Игорь Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
Россия 
Бурда Алексей Григорьевич, доктор экономических наук, профессор, Кубанский 
государственный аграрный университет, Россия 
Бухарина Ирина Леонидовна, доктор биологических наук, профессор, Удмуртский 
государственный университет, Россия 
Бушуева Инна Владимировна, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Запорожский государственный медицинский университет, Украина 
Быков Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор, Московский 
государственный университет путей сообщения, Россия 
Величко Степан Петрович, доктор педагогических наук, профессор, 
Кировоградский государственный педагогический университет им  Владимира 
Винниченко, Украина 
Визир Вадим Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, Запорожский 
государственный медицинский университет, Украина 
Вожегова Раиса Анатольевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Институт орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины, 
Украина 
Волгирева Галина Павловна, кандидат исторических наук, доцент, Пермский 
государственный университет, Россия 
Волох Дмитрий Степанович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Национальный медицинский университет имени А А  Богомольца, Украина 
Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, 
Сочинский государственный университет, Россия 
Гавриленко Наталия Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов , Россия 
Георгиевский Геннадий Викторович, доктор фармацевтических наук, старший 
науч сотрудник, ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества 
лекарственных средств», Украина 
Гетьман Анатолий Павлович, доктор юридических наук, профессор, Национальный 
юридический университету имени Ярослава Мудрого, Украина 
Гилев Геннадий Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, Московский 
государственный индустриальный университет, Россия 
Гончарук Сергей Миронович, доктор технических наук, профессор, Россия 
Грановская Людмила Николаевна, доктор экономических наук, профессор, 
Херсонский государственный аграрний университе, Украина 
Гребнева Надежда Николаевна, доктор биологических наук, профессор, Россия 
Гризодуб Александр Иванович, доктор химических наук, профессор, ГП 
«Украинский научный центр качества лекарственных средств», Украина 
Гриценко Светлана Анатольевна, доктор биологических наук, доцент, Уральская 
государственная академия ветеринарной медицины, Россия 
Гудзенко Александр Павлович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Луганский государственный медицинский университет, Украина 
Демидова В Г , кандидат педагогических наук, доцент, Украина 
Денисов Сергей Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Россия 
Дорофеев Андрей Викторович, доктор педагогических наук, доцент, Башкирский 
государственный университет, Россия 
Дорохина Елена Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, Российский 
экономический университет имени Г В  Плеханова, Россия 
Ермагамбет Болат Толеуханович, доктор химических наук, профессор, Директор 
Института химии угля и технологий ТОО, Казахстан 
Жовтоног Ольга Игоревна, доктор сельскохозяйственных наук, Институт водных 
проблем и мелиорации НААН, Украина 
Захаров Олег Владимирович, доктор технических наук, профессор, Саратовский 
государственный технический университет, Россия 
"Зубков Руслан Сергеевич, доктор экономических наук, доцент, Николаевский 
межрегиональный институт развития человека 
высшего учебного заведения «Университет« Украин », Украина" 
Иржи Хлахула, доктор геолого-минералогических наук, профессор, FLKR - 
Университет Т Бати, Злин, Чехия 
Калайда Владимир Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, Томский 
государственный университет, Россия 
Каленик Татьяна Кузьминична, доктор биологических наук, профессор, 
Дальневосточный федеральный университет, Россия 
Кантарович Ю Л , кандидат искусствоведения, Одесская национальная музыкальная 
академия, Украина 
Капитанов Василий Павлович, доктор технических наук, профессор, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Карпова Наталия Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, Южный 
федеральный университет, Россия 
Кафарский Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор, директор 
науч -ис  Центра укр конституциолизма, Украина 
Кириллова Елена Викторовна, доктор технических наук, доцент, Одесский 
национальный морской университет, Украина 

Кириченко Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, Украина 
Климова Наталья Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 
Кубанский государственный аграрный университет, Россия 
Князева Ольга Александровна, доктор биологических наук, доцент, Башкирский 
государственный медицинский университет, Россия 
Коваленко Елена Михайловна, доктор философских наук, профессор, Южный 
федеральный университет, Россия 
Коваленко Петр Иванович, доктор технических наук, профессор, Институт водных 
проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины, Украина 
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор исторических наук, профессор, Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан 
Кондратов Дмитрий Вячеславович, доктор физико-математических наук, доцент, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Россия 
Копей Богдан Владимирович, доктор технических наук, профессор, Ивано-
Франковский национальный технический университет нефти и газа, Украина 
Косенко Надежда Федоровна, доктор технических наук, доцент, Ивановский 
государственный химико-технологический университет, Россия 
Костенко Василий Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Украина 
Котляров Владимир Владиславович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
КубГАУ, Россия 
Кочинев Юрий Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет, Россия 
Кравчук Анна Викторовна, доктор экономических наук, профессор, Академия 
Государственной пенитенциарной службы, Украина 
Круглов Валерий Михайлович, доктор технических наук, профессор, Московский 
государственный университет путей сообщения, Россия 
Кудерин Марат Крыкбаевич, доктор технических наук, профессор, ПГУ им  С  
Торайгырова, Казахстан 
Курмаев Петр Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, Уманский 
государственный педагогический университет им  Павла Тычины, Украина 
Кухар Елена Владимировна, доктор биологических наук, доцент, Казахский 
агротехнический университет им  С Сейфуллина, Казахстан 
Лапкина Инна Александровна, доктор экономических наук, профессор, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Латыгина Наталья Анатольевна, доктор политологических наук, профессор, 
Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина 
Лебедев Анатолий Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, 
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия 
Лебедева Лариса Александровна, кандидат психологических наук, доцент, 
Мордовский государственный университет, Россия 
Липич Тамара Ивановна, доктор философских наук, доцент, Белгородский 
государственный университет, Россия 
Ломотько Денис Викторович, доктор технических наук, профессор, Украинская 
государственная академия железнодорожного транспорта, Украина 
Лыткина Лариса Владимировна, доктор филологических наук, доцент, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Россия 
Лялькина Галина Борисовна, доктор физико-математических наук, профессор, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия 
Майданюк Ирина Зиновиевна, доктор философских наук, доцент, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Макарова Ирина Викторовна, доктор технических наук, профессор, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Россия 
Максин Виктор Иванович, доктор химических наук, профессор, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Малахов А В , доктор физико-математических наук, профессор, Украина 
Мальцева Анна Васильевна, доктор социологических наук, доцент, Алтайский 
государственный университет, Россия 
Мельник Алёна Алексеевна, доктор экономических наук, доцент, Киевский 
национальный университет технологий и дизайна, Украина 
Миляева Лариса Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, Бийский 
технологический институт (филиал) «Алтайский государственный технический 
университет им  И И  Ползунова», заведующий кафедрой экономики 
предпринимательства, Россия 
Мишенина Татьяна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, 
Криворожский государственный педагогический университет, Украина 
Могилевская И М , кандидат педагогических наук, профессор, Украина 
Моисейкина Людмила Гучаевна, доктор биологических наук, профессор, 
Калмыцкий государственный университет, Россия 
Морозов Алексей Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Херсонкий государственный аграрный университет, Украина 
Морозова Татьяна Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Московский 
государственный университет приборостроения и информатики, Россия 
Нефедьева Елена Эдуардовна, доктор биологических наук, доцент, Волгоградский 
государственный технический университет, Россия 
Николаева Алла Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, Северо-
Восточный федеральный университет имени М К  Аммосова, Россия 
Орлов Николай Михайлович, доктор наук государственного управления, доцент, 
Академия внутренних войск МВД Украины, кафедра оперативного приминения ВВ, 
Украина 
Отепова Гульфира Елубаевна, доктор исторических наук, профессор, Павлодарский 
государственный педагогический институт, Казахстан 
Павленко Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профессор, Полтавский 
национальный технический университет им  Юрия Кондратюка, Украина 
Парунакян Ваагн Эмильевич, доктор технических наук, профессор, Приазовский 
государственный технический университет, Украина 
Патыка Николай Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Национальный научный центр "Институт земледелия НААН", Украина 
Пахомова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, Международный 
университет природы, общества, и человека "Дубна", Россия 
Пачурин Герман Васильевич, доктор технических наук, профессор, Нижегородский 
государственный технический университет им  Р Е  Алексеева, Россия 



 Будущее человечества в результатах сегодняшних научных исследований ‘2020                                                          

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                    4 

Першин Владимир Федорович, доктор технических наук, профессор, Тамбовский 
государственный технический университет, Россия 
Пиганов Михаил Николаевич, доктор технических наук, профессор, Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика С П  Королева, 
Россия 
Поляков Андрей Павлович, доктор технических наук, профессор, Винницкий 
национальный технический университет, Украина 
Попов Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Саратовский 
государственный технический университет, Россия 
Попова Таисия Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, Российский 
университет дружбы народов, Россия 
Растрыгина Алла Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 
Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира 
Винниченко, Шевченко, 1, г  Кропивницкий, Украина 
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Россия 
Резников Андрей Валентинович, доктор экономических наук, доцент, Московский 
государственный технологический университет "Станкин", Россия 
Рокочинский Анатолий Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Украина 
Ромащенко Михаил Иванович, доктор технических наук, профессор, Институт 
водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины, 
Украина 
Рылов Сергей Иванович, кандидат экономических наук, профессор, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Савельева Нелли Александровна, доктор экономических наук, профессор, 
Сочинский государственный университет, Россия 
Сафаров Артур Махмудович, доктор филологических наук, старший преподаватель, 
Россия 
Светлов Виктор Александрович, доктор философских наук, профессор, 
Петербургский государственный университет путей сообщения, Россия 
Семенцов Георгий Никифорович, доктор технических наук, профессор, Ивано-
Франковский национальный технический университет нефти и газа, Украина 
Сентябрев Николай Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
Волгоградская государственная академия физической культуры, Россия 
Сидорович Марина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, 
Херсонский государственный университет, Украина 
Сирота Наум Михайлович, доктор политологических наук, профессор, 
Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия 
Смирнов Евгений Иванович, доктор педагогических наук, профессор, Ярославский 
государственный педагогический университет им  К Д  Ушинского, Россия 
Соколова Надежда Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, Ижевский 
государственный технический университет, Россия 
Стародубцев Владимир Михайлович, доктор биологических наук, профессор, 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Стегний Василий Николаевич, доктор социологических наук, профессор, Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет, Россия 
Степенко Валерий Ефремович, доктор юридических наук, доцент, Тихоокеанский 
государственный университет, Россия 
Стовпец Александр Васильевич, доктор философских наук, доцент, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Стовпец Василий Григорьевич, кандидат филологических наук, доцент, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Стрельцова Елена Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, Южно-
Российский государственный технический университет (НПИ), Россия 
Сухенко Юрий Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Сухова Мария Геннадьевна, доктор географических наук, доцент, Горно-Алтайский 
государственный университет, Россия 
Тарарико Юрий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Украина 
Тарасенко Лариса Викторовна, доктор социологических наук, профессор, Южный 
федеральный университет, Россия 
Тестов Борис Викторович, доктор биологических наук, профессор, Тобольская 
комплексная научная станция УрО РАН, г Тобольск, Россия 
Токарева Наталья Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент, Медицинский 
институт ФГБОУ ВО "МГУ им  Н П  Огарева, Россия 
Толбатов Андрей Владимирович, кандидат технических наук, доцент, Сумський 
національний аграрний університет, Украина 
Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, Юридический 
институт Национального исследовательского университета «Белгородский 
государственный университет», Россия 
Тригуб Петр Никитович, доктор исторических наук, профессор, Украина 
Тунгушбаева Зина Байбагусовна, доктор биологических наук, Казахский 
Национальный Педагогический Университет имени Абая, Казахстан 
Устенко Сергей Анатольевич, доктор технических наук, доцент, Николаевский 
государственный университет им В О Сухомлинского, Украина 
Фатеева Надежда Михайловна, доктор биологических наук, профессор, Тюменский 
государственный университет, Россия 
Фатыхова Алевтина Леонтьевна, доктор педагогических наук, доцент, Башкирский 
государственный Университет (Стерлитамакский филиал), Россия 
Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и 
газа, Украина 
Федотова Галина Александровна, доктор педагогических наук, профессор, 
Новгородский государственный университет, Россия 
Федянина Людмила Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, 
Дальневосточный федеральный университет, Россия 
Хабибуллин Рифат Габдулхакович, доктор технических наук, профессор, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Россия 
Ходакова Нина Павловна, доктор педагогических наук, доцент, Московский 
городской педагогический университет, Россия 
Хребина Светлана Владимировна, доктор психологических наук, профессор, 
Пятигорский государственный лингвистический университет, Россия 
Червоный Иван Федорович, доктор технических наук, профессор, Запорожская 
государственная инженерная академия, Украина 
Чигиринская Наталья Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор, 
Волгоградский государственный технический университет, Россия 
Чурекова Татьяна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, Россия 
Шайко-Шайковский Александр Геннадьевич, доктор технических наук, профессор, 
Черновицкий национальный университет им  Ю  Федьковича, Украина 
Шаповалов Валентин Валерьевич, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Харьковская медицинская академия последипломного обучения, Украина 

Шаповалов Валерий Владимирович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Харьковская областная государственная администрация, Украина 
Шаповалова Виктория Алексеевна, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина 
Шарагов Василий Андреевич, доктор химических наук, доцент, Бельцкий 
государственный университет "Алеку Руссо", Молдова 
Шевченко Лариса Васильевна, доктор ветеринарных наук, профессор, 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Шепитько Валерий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, Национальный 
юридический университету имени Ярослава Мудрого, Украина 
Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Шишка Роман Богданович, доктор юридических наук, профессор, Национальный 
авиационный университет, Украина 
Щербань Игорь Васильевич, доктор технических наук, доцент, Россия 
Элезович М  Далибор , доктор исторических наук, доцент, Приштинский 
университет  K  Митровицa, Сербия 
Яровенко Василий Васильевич, доктор юридических наук, профессор, Морской 
государственный университет имени адмирала Г И  Невельского, Россия 
Яценко Александр Владимирович, профессор, Институт морехозяйства и 
предпринимательства, Украина 
Евстропов Владимир Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, 
Российская таможенная академия, Россия 
Кононова Александра Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, 
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Украина 
Титова Светлана Викторовна, кандидат географических наук, доцент, Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина 
Татарчук Театьяна Васильевна, кандидат технических наук, НУ "Запорожская 
политехника", Украина 
Чупахина Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Украина 
Бойко Руслан Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, Хмельницкий 
национальный университет, Украина 
Воропаева Татьяна Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина 
Захаренко Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, Приазовский 
государственный технический университет, Украина 
Киркин Александр Павлович, кандидат технических наук, доцент, Приазовский 
государственный технический университет, Украина 
Кияновский Александр Моисеевич, кандидат химических наук, доцент, Херсонский 
государственный аграрный университет, Украина 
Тхаркахова Ирина Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент, Адыгейский 
государственный университет, Россия 
Ветровой Андрей Орестович, кандидат технических наук, доцент, Тернопольский 
национальный экономический университет, Украина 
Ходаковская Ольга Васильевна, доктор экономических наук, старший 
науч сотрудник, Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", 
Украина 
Шатковский Андрей Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, Институт 
водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины, 
Украина 
Катеринчук Иван Степанович, доктор технических наук, профессор, Национальная 
академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана 
Хмельницкого, Украина 
Гончаренко Игорь Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Горностай Орислава Богдановна, кандидат технических наук, доцент, Львовский 
государственный университет безопасности жизнедеятельности, Украина 
Станиславчук Оксана Владимировна, кандидат технических наук, доцент, 
Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности, 
Украина 
Мирус Александр-Зиновий Львович, кандидат химических наук, доцент, Львовский 
государственный университет безопасности жизнедеятельности, Украина 
Нашинець-Наумова Анфиса Юрьевна, доктор юридических наук, доцент, Киевский 
университет имени Бориса Гринченко, Украина 
Киселев Юрий Александрович, доктор географических наук, профессор, Уманский 
национальный университет садоводства, Украина 
Смутчак Зинаида Васильевна, доктор экономических наук, доцент, Летная академия 
Национального авиационного университета, Украина 
Поленова Галина Тихоновна, доктор филологических наук, профессор, Ростовский-
на-Дону государственный экономический университет, Россия 
Макеева Вера Степановна, доктор педагогических наук, профессор, Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 
Россия 
Бунчук Оксана Борисовна, доктор юридических наук, доцент, Черновицкий 
национальный университет имени Юрия Федьковича, Украина 
Гладух Евгений Владимирович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Национальный фармацевтический университет, Украина 
Бенера Валентина Ефремовна, доктор педагогических наук, профессор, 
Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия имени Тараса 
Шевченко, Украина 
Демеяненко Наталья Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 
Национальный педагогический университет им  Драгоманова, Украина 
Макаренко Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, Донбасский 
государственный педагогический университет, Украина 
Харковлюк-Балакина Наталья Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент, 
ГУ "Институт геронтологии НАМН Украины", Украина 
Чушенко Валентина Николаевна, кандидат фармацевтических наук, доцент, 
Национальный Фармацевтический университет, Украина 
Малинина Нина Львовна, доктор философских наук, доцент, Дальневосточный 
федеральный университет », Россия 
Бруханский Руслан Феоктистович, доктор экономических наук, профессор, 
Западноукраинский национальный университет, Украина 
Заставецкая Леся Богдановна, доктор географических наук, профессор, 
Тернопольский национальный педагогический университет им  В Гнатюка, Украина 
Калабская Вера Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, Уманский 
государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Украина 
Кутищев Станислав Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, 
ВГТУ, Россия 
Пикас Ольга Богдановна, доктор медицинских наук, профессор, Национальный 
медицинский университет имени А А  Богомольца, Украина 
 



 Будущее человечества в результатах сегодняшних научных исследований ‘2020                                                          

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                    5 

Оргкомітет 
Продседатель Оргкомітету: Шибаєв Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор, Академік 
Співголова: Яценко Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, професор 
Науковий секретар: Купрієнко Сергій Васильович, кандидат технічних наук 
Члени Оргкомітету: 
Аверченко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, Брянський 
державний технічний університет, Росія 
Ангелова Поля Георгієва, доктор економічних наук, професор, Господарська 
академія ім  Д  А  Ценова, Свиштов, Болгарія, Болгарія 
Аніміца Євген Георгійович, доктор географічних наук, професор, Уральський 
державний економічний університет, Росія 
Антонов Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор, 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний 
інститут", Україна 
Антрапцева Надія Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
Україна 
Ахмаді Габдулахат Маликович, доктор ветеринарних наук, професор, 
Казанський (Приволзький) федеральний університет, Росія 
Бажев Риму Чамаловна, доктор хімічних наук, професор, Кабардино-
Балкарський державний університет імені Х М Бербекова, Росія 
Батиргареева Владислава Станіславовона, доктор юридичних наук, Науково-
дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В В  
Сташиса НАПрН України, Україна 
Безгрошових Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, Санкт-
Петербурзький державний економічний університет, Росія 
Блатов Ігор Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 
Поволзький державний університет телекомунікацій та інформатики, Росія 
Бурда Олексій Григорович, доктор економічних наук, професор, Кубанський 
державний аграрний університет, Росія 
Бухаріна Ірина Леонідівна, доктор біологічних наук, професор, Удмуртська 
державний університет, Росія 
Бушуєва Інна Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Запорізький державний медичний університет, Україна 
Биков Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, Московський 
державний університет шляхів сполучення, Росія 
Величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, професор, 
Кіровоградський державний педагогічний університет ім  Володимира 
Винниченка, Україна 
Візир Вадим Анатолійович, доктор медичних наук, професор, Запорізький 
державний медичний університет, Україна 
Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук 
України, Україна 
Волгірева Галина Павлівна, кандидат історичних наук, доцент, Пермський 
державний університет, Росія 
Волох Дмитро Степанович, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Національний медичний університет імені О О  Богомольця, Україна 
Ворожбітова Олександра Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, 
Сочинський державний університет, Росія 
Гавриленко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 
Російський університет дружби народів, Росія 
Георгіївський Геннадій Вікторович, доктор фармацевтичних наук, старший 
науч сотруднік, ДП «Український науковий фармакопейний центр якості 
лікарських засобів», Україна 
Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, 
Національний юридичний університету імені Ярослава Мудрого, Україна 
Гилев Геннадій Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, 
Московський державний індустріальний університет, Росія 
Гончарук Сергій Миронович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Грановська Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 
Херсонський державний аграрний університет, Україна 
Гребньова Надія Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, Росія 
Гризодуб Олександр Іванович, доктор хімічних наук, професор, ДП 
«Український науковий центр якості лікарських засобів», Україна 
Гриценко Світлана Анатоліївна, доктор біологічних наук, доцент, Уральська 
державна академія ветеринарної медицини, Росія 
Гудзенко Олександр Павлович, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Луганський державний медичний університет, Україна 
Демидова В Г , кандидат педагогічних наук, доцент, Україна 
Денисов Сергій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, Росія 
Дорофєєв Андрій Вікторович, доктор педагогічних наук, доцент, Башкирська 
державний університет, Росія 
Дорохіна Олена Юріївна, доктор економічних наук, доцент, Російський 
економічний університет імені Г В  Плеханова, Росія 
Ермагамбет Болат Толеухановіч, доктор хімічних наук, професор, Директор 
Інституту хімії вугілля і технологій ТОО, Казахстан 
Жовтоног Ольга Ігорівна, доктор сільськогосподарських наук, Інститут 
водних проблем і меліорації НААН, Україна 
Захаров Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, 
Саратовський державний технічний університет, Росія 
Зубков Руслан Сергійович, доктор економічних наук, доцент, Миколаївський 
міжрегіональний інститут розвитку человекависшего навчального закладу 
«Університет« Україн », Україна 
Іржі Хлахула, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, FLKR - 
Університет Т Баті, Злін, Чехія 
Калайда Володимир Тимофійович, доктор технічних наук, професор, 
Томський державний університет, Росія 
Каленик Тетяна Кузьмівна, доктор біологічних наук, професор, Далекосхідний 
федеральний університет, Росія 
Кантаровіч Ю Л , кандидат мистецтвознавства, Одеська національна музична 
академія, Україна 
Капітанів Василь Павлович, доктор технічних наук, професор, Одеський 
національний морський університет, Україна 
Карпова Наталія Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, 
Південний федеральний університет, Росія 
Кафарський Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, 
директор науч -іс  центру укр констітуціолізма, Україна 
Кирилова Олена Вікторівна, доктор технічних наук, доцент, Одеський 
національний морський університет, Україна 
Кириченко Олександр Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, 

Україна 
Климова Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 
Кубанський державний аграрний університет, Росія 
Князєва Ольга Олександрівна, доктор біологічних наук, доцент, Башкирська 
державний медичний університет, Росія 
Коваленко Олена Михайлівна, доктор філософських наук, професор, 
Південний федеральний університет, Росія 
Коваленко Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, Інститут водних 
проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, Україна 
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор історичних наук, професор, 
Казахський національний університет імені аль-Фарабі, Казахстан 
Кондратов Дмитро В'ячеславович, доктор фізико-математичних наук, доцент, 
Російська академія народного господарства та державної служби при 
Президенті Російської Федерації, Росія 
Копалень Богдан Володимирович, доктор технічних наук, професор, Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна 
Косенко Надія Федорівна, доктор технічних наук, доцент, Іванівський 
державний хіміко-технологічний університет, Росія 
Костенко Василь Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Україна 
Котляров Володимир Владиславович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, КубГАУ, Росія 
Кочине Юрій Юрійович, доктор економічних наук, доцент, Санкт-
Петербурзький державний політехнічний університет, Росія 
Кравчук Ганна Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Академія 
Державної пенітенціарної служби, Україна 
Круглов Валерій Михайлович, доктор технічних наук, професор, Московський 
державний університет шляхів сполучення, Росія 
Кудерін Марат Крикбаевіч, доктор технічних наук, професор, ПГУ ім  С  
Торайгирова, Казахстан 
Курман Петро Юрійович, доктор економічних наук, професор, Уманський 
державний педагогічний університет ім  Павла Тичини, Україна 
Кухар Олена Володимирівна, доктор біологічних наук, доцент, Казахський 
агротехнічний університет ім  С Сейфулліна, Казахстан 
Лапкина Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, Одеський 
національний морський університет, Україна 
Латигіна Наталія Анатоліївна, доктор політологічних наук, професор, 
Київський національний торговельно-економічний університет, Україна 
Лебедєв Анатолій Тимофійович, доктор технічних наук, професор, 
Ставропольський державний аграрний університет, Росія 
Лебедєва Лариса Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
Мордовський державний університет, Росія 
Липич Тамара Іванівна, доктор філософських наук, доцент, Бєлгородський 
державний університет, Росія 
Ломотько Денис Вікторович, доктор технічних наук, професор, Українська 
державна академія залізничного транспорту, Україна 
Литкіна Лариса Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, Російська 
академія народного господарства та державної служби при Президенті 
Російської Федерації, Росія 
Лялькіна Галина Борисівна, доктор фізико-математичних наук, професор, 
Пермський державний технічний університет, Росія 
Майданюк Ірина Зіновіївна, доктор філософських наук, доцент, Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, Україна 
Макарова Ірина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, Казанський 
(Приволзький) федеральний університет, Росія 
Максін Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, Україна 
Малахов А В , доктор фізико-математичних наук, професор, Україна 
Мальцева Анна Василівна, доктор соціологічних наук, доцент, Алтайський 
державний університет, Росія 
Мельник Олена Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, Київський 
національний університет технологій та дизайну, Україна 
Міляєва Лариса Григорівна, доктор економічних наук, професор, Бійський 
технологічний інститут (філія) «Алтайський державний технічний університет 
ім  І І  Ползунова », завідувач кафедри економіки підприємництва, Росія 
Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 
Криворізький державний педагогічний університет, Україна 
Могилевська І М , кандидат педагогічних наук, професор, Україна 
Моісейкін Людмила Гучаевна, доктор біологічних наук, професор, 
Коломацький державний університет, Росія 
Морозов Олексій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, Херсонка державний аграрний університет, Україна 
Морозова Тетяна Юріївна, доктор технічних наук, професор, Московський 
державний університет приладобудування і інформатики, Росія 
Нефедьева Олена Едуардівна, доктор біологічних наук, доцент, 
Волгоградський державний технічний університет, Росія 
Миколаєва Алла Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, Північно-
Східний федеральний університет імені М К  Аммосова, Росія 
Орлов Микола Михайлович, доктор наук з державного управління, доцент, 
Академія внутрішніх військ МВС України, кафедра оперативного пріміненія 
ВВ, Україна 
Отепова Гульфира Елубаевна, доктор історичних наук, професор, 
Павлодарский державний педагогічний інститут, Казахстан 
Павленко Анатолій Михайлович, доктор технічних наук, професор, 
Полтавський національний технічний університет ім  Юрія Кондратюка, 
Україна 
Парунакян Ваагн Еміль, доктор технічних наук, професор, Приазовський 
державний технічний університет, Україна 
Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН", 
Україна 
Пахомова Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, Міжнародний 
університет природи, суспільства, і людини "Дубна", Росія 
Пачурін Герман Васильович, доктор технічних наук, професор, 
Нижегородський державний технічний університет ім  Р Є  Алексєєва, Росія 
Першин Володимир Федорович, доктор технічних наук, професор, 
Тамбовський державний технічний університет, Росія 



 Будущее человечества в результатах сегодняшних научных исследований ‘2020                                                          

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                    6 

Піганов Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, 
Самарський державний аерокосмічний університет імені академіка С П  
Королева, Росія 
Поляков Андрій Павлович, доктор технічних наук, професор, Вінницький 
національний технічний університет, Україна 
Попов Віктор Сергійович, доктор технічних наук, професор, Саратовський 
державний технічний університет, Росія 
Попова Таїсія Георгіївна, доктор філологічних наук, професор, Російський 
університет дружби народів, Росія 
Растригіна Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка, Шевченко, 1, м Кропивницький, Україна 
Ребезо Максим Борисович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Росія 
Резніков Андрій Валентинович, доктор економічних наук, доцент, 
Московський державний технологічний університет "Станкин", Росія 
Рокочінскій Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор, 
Національний університет водного господарства та природокористування, 
Україна 
Ромащенко Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, Інститут 
водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, 
Україна 
Рилов Сергій Іванович, кандидат економічних наук, професор, Одеський 
національний морський університет, Україна 
Савельєва Неллі Олександрівна, доктор економічних наук, професор, 
Сочинський державний університет, Росія 
Сафаров Артур Махмудович, доктор філологічних наук, старший викладач, 
Росія 
Светлов Віктор Олександрович, доктор філософських наук, професор, 
Петербурзький державний університет шляхів сполучення, Росія 
Семенцов Георгій Никифорович, доктор технічних наук, професор, Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна 
Вересень Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, 
Волгоградська державна академія фізичної культури, Росія 
Сидорович Марина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 
Херсонський державний університет, Україна 
Сирота Наум Михайлович, доктор політологічних наук, професор, Державний 
університет аерокосмічного приладобудування, Росія 
Смирнов Євген Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Ярославський 
державний педагогічний університет ім  К Д  Ушинського, Росія 
Соколова Надія Геннадіївна, доктор економічних наук, доцент, Іжевський 
державний технічний університет, Росія 
Стародубцев Володимир Михайлович, доктор біологічних наук, професор, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
Україна 
Стегній Василь Миколайович, доктор соціологічних наук, професор, 
Пермський державний технічний університет, Росія 
Степенко Валерій Єфремович, доктор юридичних наук, доцент, 
Тихоокеанський державний університет, Росія 
Стовпец Олександр Васильович, доктор філософських наук, доцент, Одеський 
національний морський університет, Україна 
Стовпец Василь Григорович, кандидат філологічних наук, доцент, Одеський 
національний морський університет, Україна 
Стрельцова Олена Дмитрівна, доктор економічних наук, доцент, Південно-
Російський державний технічний університет (НПІ), Росія 
Сухенко Юрій Григорович, доктор технічних наук, професор, Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, Україна 
Сухова Марія Геннадіївна, доктор географічних наук, доцент, Гірничо-
Алтайський державний університет, Росія 
Тараріко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Україна 
Тарасенко Лариса Вікторівна, доктор соціологічних наук, професор, 
Південний федеральний університет, Росія 
Тестів Борис Вікторович, доктор біологічних наук, професор, Тобольська 
комплексна наукова станція УрО РАН, г Тобольска, Росія 
Токарєва Наталія Геннадіївна, кандидат медичних наук, доцент, Медичний 
інститут ФГБОУ ВО "МДУ ім  Н П  Огарьова, Росія 
Толбатов Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Сумський 
національний аграрний університет, Україна 
Тонков Євген Євгенович, доктор юридичних наук, професор, Юридичний 
інститут Національного дослідницького університету «Білгородський 
державний університет», Росія 
Тригуб Петро Микитович, доктор історичних наук, професор, Україна 
Тунгушбаева Зіна Байбагусовна, доктор біологічних наук, Казахський 
Національний Педагогічний Університет імені Абая, Казахстан 
Устенко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, Миколаївський 
державний університет ім В О СУХОМЛИНСЬКОГО, Україна 
Фатєєва Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, Тюменський 
державний університет, Росія 
Фатихова Алевтина Леонтіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 
Башкирська державний Університет (Стерлитамакский філія), Росія 
Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геолого-мінералогічних наук, 
професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу, Україна 
Федотова Галина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
Новгородський державний університет, Росія 
Федяніна Людмила Миколаївна, доктор медичних наук, професор, 
Далекосхідний федеральний університет, Росія 
Хабібуллін Рифат Габдулхакович, доктор технічних наук, професор, 
Казанський (Приволзький) федеральний університет, Росія 
Ходакова Ніна Павлівна, доктор педагогічних наук, доцент, Московський 
міський педагогічний університет, Росія 
Хребіна Світлана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, 
П'ятигорський державний лінгвістичний університет, Росія 
Червоний Іван Федорович, доктор технічних наук, професор, Запорізька 
державна інженерна академія, Україна 
Чигиринська Наталія В'ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор, 
Волгоградський державний технічний університет, Росія 
Чурекова Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Росія 
Шайко-Шайковскій Олександр Геннадійович, доктор технічних наук, 
професор, Чернівецький національний університет ім  Ю  Федьковича, 
Україна 
Шаповалов Валентин Валерійович, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 

Шаповалов Валерій Володимирович, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Харківська обласна державна адміністрація, Україна 
Шаповалова Вікторія Олексіївна, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 
Шараги Василь Андрійович, доктор хімічних наук, доцент, Бєльський 
державний університет "Аліку Руссо", Молдова 
Шевченко Лариса Василівна, доктор ветеринарних наук, професор, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
Україна 
Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 
Національний юридичний університету імені Ярослава Мудрого, Україна 
Шибаєв Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор, Одеський 
національний морський університет, Україна 
Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор, Національний 
авіаційний університет, Україна 
Щербань Ігор Васильович, доктор технічних наук, доцент, Росія 
Елезовіч М  Далібор, доктор історичних наук, доцент, Приштинский 
університет  K  Мітровіцa, Сербія 
Яровенко Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, Морський 
державний університет імені адмірала Г І  Невельського, Росія 
Яценко Олександр Володимирович, професор, Інститут морегосподарства і 
підприємництва, Україна 
Євстропов Володимир Михайлович, доктор медичних наук, професор, 
Російська митна академія, Росія 
Кононова Олександра Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, 
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Україна 
Титова Світлана Вікторівна, кандидат географічних наук, доцент, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 
Татарчук Тетяна Василівна, кандидат технічних наук, НУ "Запорізька 
політехніка", Україна 
Чупахіна Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна 
Бойко Руслан Васильович, кандидат економічних наук, доцент, Хмельницький 
національний університет, Україна 
Воропаєва Тетяна Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 
Захаренко Наталя Сергіївна, кандидат економічних наук, Приазовський 
державний технічний університет, Україна 
Кіркін Олександр Павлович, кандидат технічних наук, доцент, Приазовський 
державний технічний університет, Україна 
Киянівський Олександр Мойсейович, кандидат хімічних наук, доцент, 
Херсонський державний аграрний університет, Україна 
Тхаркахова Ірина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, 
Адигейський державний університет, Росія 
Вітровий Андрій Орестович, кандидат технічних наук, доцент, 
Тернопільський національний економічний університет, Україна 
Ходаковська Ольга Василівна, доктор економічних наук, старший науковий 
співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 
Україна 
Шатковський Андрій Петрович, доктор сільськогосподарських наук, Інститут 
водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, 
Україна 
Катеринчук Іван Степанович, доктор технічних наук, професор, Національна 
академія державної ПРИКОРДОННОЇ служби України імені Богдана 
Хмельницького, Україна 
Гончаренко Ігор Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, Національний університет біоресурсів і природокористування 
України, Україна 
Горностай Орислава Богданівна, кандидат технічних наук, доцент, Львівський 
державний університет безпеки життєдіяльності, Україна 
Станіславчук Оксана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна 
Мірус Олександр-Зеновій Львович, кандидат хімічних наук, доцент, 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна 
Нашінець-Наумова Анфіса Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, 
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна 
Кисельов Юрій Олександрович, доктор географічних наук, професор, 
Уманський національний університет садівництва, Україна 
Смутчак Зінаїда Василівна, доктор економічних наук, доцент, Льотна академія 
національного авіаційного університету, Україна 
Полєнова Галина Тихонівна, доктор філологічних наук, професор, 
Ростовський-на-Дону державний економічний університет, Росія 
Макєєва Віра Степанівна, доктор педагогічних наук, професор, Російський 
державний університет фізичної культури, спорту, молоді та туризму, Росія 
Бунчук Оксана Борисівна, доктор юридичних наук, доцент, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича, Україна 
Гладух Євген Володимирович, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Національний фармацевтичний університет, Україна 
Бенера Валентина Єфремівна, доктор педагогічних наук, професор, 
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса 
Шевченка, Україна 
Демєяненко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
Національний педагогічний університет ім  Драгоманова, Україна 
Макаренко Андрій Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
Донбаський державний педагогічний університет, Україна 
Харковлюк-Балакіна Наталя Валеріївна, кандидат біологічних наук, доцент, 
ДУ "Інститут геронтології НАМН України", Україна 
Чушенко Валентина Миколаївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, 
Національний Фармацевтичний університет, Україна 
Малініна Ніна Львівна, доктор філософських наук, доцент, Далекосхідний 
федеральний університет, Росія 
Бруханський Руслан Феоктистович, доктор економічних наук, професор, 
Західноукраїнський національний університет, Україна 
Заставецька Леся Богданівна, доктор географічних наук, професор, 
Тернопільський національний педагогічний університет ім  В Гнатюка, 
Україна 
Калабська Віра Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна 
Кутіщев Станіслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, ВГТУ, Росія 
Пікас Ольга Богданівна, доктор медичних наук, професор, Національний 
медичний університет імені О О  Богомольця, Україна 



 Будущее человечества в результатах сегодняшних научных исследований ‘2020                                                          

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                    7 

Organizing committee 
Chairperson to the Organizing Committee: Shibaev Olexandr Grigorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician 
Co-Chair:: Yatsenko Oleksandr Volodimirovich, candidate of technical sciences, professor 
Science Secretary: Kuprіnko Sergiy Vasilovich, Candidate of Technical Sciences 
Members of the Organizing Committee: 
Averchenkov Vladimir Ivanovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Bryansk State Technical University, Russia 
Angelova Polya Georgieva, Doctor of Economic Sciences, Professor, Economic 
Academy  D  A  Tsenova, Svishtov, Bulgaria, Bulgaria 
Animica Evgenij Georgievich, Doctor of Geographical Sciences, Professor, Ural 
State University of Economics, Russia 
Antonov Valerij Nikolaevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, National 
Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute", Ukraine 
Antrapceva Nadezhda Mihajlovna, Doctor of Chemical Sciences, Professor, 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine 
Ahmadiev Gabdulahat Malikovich, Doctor of Veterinary Sciences, Professor, 
Kazan (Volga) Federal University, Russia 
Bazheva Rima Chamalovna, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Kabardino-
Balkarian State University named after H M  Berbekov, Russia 
Batyrgareeva Vladislava Stanislavovona, Doctor of Law, Research Institute for the 
Study of Crime Problems named after academician V V  Stashisa NAPRN of 
Ukraine, Ukraine 
Bezdenezhnyh Tatyana Ivanovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, St  
Petersburg State University of Economics, Russia 
Blatov Igor Anatolevich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 
Professor, Volga State University of Telecommunications and Informatics, Russia 
Burda Aleksej Grigorevich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Kuban State 
Agrarian University, Russia 
Buharina Irina Leonidovna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Udmurt 
State University, Russia 
Bushueva Inna Vladimirovna, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine 
Bykov Yurij Aleksandrovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Moscow 
State University of Railway Engineering, Russia 
Velichko Stepan Petrovich, Doctor of Education, Professor, Kirovograd State 
Pedagogical University named after Vladimir Vinnichenko, Ukraine 
Vizir Vadim Anatolevich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Zaporizhzhya 
State Medical University, Ukraine 
Vozhegova Raisa Anatolevna, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Institute 
of Irrigated Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, 
Ukraine 
Volgireva Galina Pavlovna, Candidate of Historical Sciences, assistant professor, 
Perm State University, Russia 
Voloh Dmitrij Stepanovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, A A  
National Medical University Pilgrim, Ukraine 
Vorozhbitova Aleksandra Anatolevna, Doctor of Philology, Professor, Sochi State 
University, Russia 
Gavrilenko Nataliya Nikolaevna, Doctor of Education, assistant professor, Peoples' 
Friendship University of Russia, Russia 
Georgievskij Gennadij Viktorovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, senior 
scientific employee, SE “Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the 
Quality of Medicines”, Ukraine 
Getman Anatolij Pavlovich, Doctor of Law, Professor, National Law University 
named after Yaroslav the Wise, Ukraine 
Gilev Gennadij Andreevich, Doctor of Education, Professor, Moscow State 
Industrial University, Russia 
Goncharuk Sergej Mironovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Granovskaya Lyudmila Nikolaevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, 
Kherson State Agrarian University, Ukraine 
Grebneva Nadezhda Nikolaevna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia 
Grizodub Aleksandr Ivanovich, Doctor of Chemical Sciences, Professor, SE 
"Ukrainian Scientific Center for the Quality of Medicines", Ukraine 
Gricenko Svetlana Anatolevna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor, 
Ural State Academy of Veterinary Medicine, Russia 
Gudzenko Aleksandr Pavlovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Lugansk State Medical University, Ukraine 
Demidova V G , candidate of pedagogical sciences, assistant professor, Ukraine 
Denisov Sergej Aleksandrovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Russia 
Dorofeev Andrej Viktorovich, Doctor of Education, assistant professor, Bashkir 
State University, Russia 
Dorohina Elena Yurevna, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, G V  
Russian University of Economics Plekhanova, Russia 
Ermagambet Bolat Toleuhanovich, Doctor of Chemical Sciences, Professor, 
Director of the Institute of Coal Chemistry and Technology LLP, Kazakhstan 
Zhovtonog Olga Igorevna, Doctor of Agricultural Sciences, Institute of Water 
Problems and Land Reclamation NAAS, Ukraine 
Zaharov Oleg Vladimirovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Saratov 
State Technical University, Russia 
Zubkov Ruslan Sergeevich, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, 
Nikolaev Interregional Institute for Human Development of the Higher 
Educational Institution "University of Ukraine", Ukraine 
Irzhi Hlahula, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, FLKR 
- T  Bati University, Zlin, Czech 
Kalajda Vladimir Timofeevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Tomsk 
State University, Russia 
Kalenik Tatyana Kuzminichna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Far 
Eastern Federal University, Russia 
Kantarovich Yu L , Ph D  in History of Arts, Odessa National Music Academy, 
Ukraine 
Kapitanov Vasilij Pavlovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Odessa 
National Maritime University, Ukraine 
Karpova Nataliya Konstantinovna, Doctor of Education, Professor, South Federal 
University, Russia 
Kafarskij Vladimir Ivanovich, Doctor of Law, Professor, Director of Science 
Center of Ukrainian Constitutionalism, Ukraine 
Kirillova Elena Viktorovna, Doctor of Technical Sciences, assistant professor, 
Odessa National Maritime University, Ukraine 
Kirichenko Aleksandr Anatolevich, Doctor of Law, Professor, Ukraine 
Klimova Natalya Vladimirovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Kuban 
State Agrarian University, Russia 
Knyazeva Olga Aleksandrovna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor, 

Bashkir State Medical University, Russia 
Kovalenko Elena Mihajlovna, doctor of philosophical science, Professor, South 
Federal University, Russia 
Kovalenko Petr Ivanovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Institute of 
Water Problems and Land Reclamation of the National Academy of Agrarian 
Sciences of Ukraine, Ukraine 
Kokebaeva Gulzhauhar Kakenovna, Doctor of Historical Sciences, Professor, Al-
Farabi Kazakh National University, Kazakhstan 
Kondratov Dmitrij Vyacheslavovich, Doctor of Physical and Mathematical 
Sciences, assistant professor, Russian Academy of National Economy and Public 
Administration under the President of the Russian Federation, Russia 
Kopej Bogdan Vladimirovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ivano-
Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine 
Kosenko Nadezhda Fedorovna, Doctor of Technical Sciences, assistant professor, 
Ivanovo State University of Chemical Technology, Russia 
Kostenko Vasilij Ivanovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Ukraine 
Kotlyarov Vladimir Vladislavovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 
Kuban State Agrarian University, Russia 
Kochinev Yurij Yurevich, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, St  
Petersburg State Polytechnic University, Russia 
Kravchuk Anna Viktorovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Academy of 
the State Prison Service, Ukraine 
Kruglov Valerij Mihajlovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Moscow 
State University of Railway Engineering, Russia 
Kuderin Marat Krykbaevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, PSU named 
after S  Toraigyrova, Kazakhstan 
Kurmaev Petr Yurevich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Uman State 
Pedagogical University named after Pavel Tychyna, Ukraine 
Kuhar Elena Vladimirovna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor, 
Kazakh Agro Technical University S Seifullina, Kazakhstan 
Lapkina Inna Aleksandrovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Odessa 
National Maritime University, Ukraine 
Latygina Natalya Anatolevna, Doctor of Political Science, Professor, Kiev 
National University of Trade and Economics, Ukraine 
Lebedev Anatolij Timofeevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Stavropol 
State Agrarian University, Russia 
Lebedeva Larisa Aleksandrovna, candidate of psychological sciences, assistant 
professor, Mordovian State University, Russia 
Lipich Tamara Ivanovna, doctor of philosophical science, assistant professor, 
Belgorod State University, Russia 
Lomotko Denis Viktorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukrainian 
State Academy of Railway Transport, Ukraine 
Lytkina Larisa Vladimirovna, Doctor of Philology, assistant professor, Russian 
Academy of National Economy and Public Administration under the President of 
the Russian Federation, Russia 
Lyalkina Galina Borisovna, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 
Professor, Perm National Research Polytechnic University, Russia 
Majdanyuk Irina Zinovievna, doctor of philosophical science, assistant professor, 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine 
Makarova Irina Viktorovna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Kazan 
(Volga) Federal University, Russia 
Maksin Viktor Ivanovich, Doctor of Chemical Sciences, Professor, National 
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine 
Malahov A V , Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Ukraine 
Malceva Anna Vasilevna, Doctor of Sociology, assistant professor, Altai State 
University, Russia 
Melnik Alyona Alekseevna, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, 
Kiev National University of Technology and Design, Ukraine 
Milyaeva Larisa Grigorevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Biysk 
Technological Institute (branch) “Altai State Technical University named after I I  
Polzunova ", head of the department of business economics, Russia 
Mishenina Tatyana Mihajlovna, Doctor of Education, Professor, Kryvyi Rih State 
Pedagogical University, Ukraine 
Mogilevskaya I M , candidate of pedagogical sciences, Professor, Ukraine 
Moisejkina Lyudmila Guchaevna, Doctor of Biological Sciences, Professor, 
Kalmyk State University, Russia 
Morozov Aleksej Vladimirovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 
Kherson State Agrarian University, Ukraine 
Morozova Tatyana Yurevna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Moscow 
State University of Instrument Engineering and Computer Science, Russia 
Nefedeva Elena Eduardovna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor, 
Volgograd State Technical University, Russia 
Nikolaeva Alla Dmitrievna, Doctor of Education, Professor, Northeast Federal 
University named after M K  Ammosova, Russia 
Orlov Nikolaj Mihajlovich, Doctor of Science in Public Administration, assistant 
professor, Academy of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine, Department of Operational Conquest of the BB, Ukraine 
Otepova Gulfira Elubaevna, Doctor of Historical Sciences, Professor, Pavlodar 
State Pedagogical Institute, Kazakhstan 
Pavlenko Anatolij Mihajlovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Poltava 
National Technical University  Yuri Kondratyuk, Ukraine 
Parunakyan Vaagn Emilevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Priazov 
State Technical University, Ukraine 
Patyka Nikolaj Vladimirovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 
National Scientific Center "Institute of Agriculture of NAAS", Ukraine 
Pahomova Elena Anatolevna, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, 
International University of Nature, Society, and Man "Dubna", Russia 
Pachurin German Vasilevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Nizhny 
Novgorod State Technical University R E  Alekseeva, Russia 
Pershin Vladimir Fedorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Tambov 
State Technical University, Russia 
Piganov Mihail Nikolaevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Samara 
State Aerospace University named after academician S P  Queen, Russia 
Polyakov Andrej Pavlovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Vinnitsa 
National Technical University, Ukraine 
Popov Viktor Sergeevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Saratov State 



 Будущее человечества в результатах сегодняшних научных исследований ‘2020                                                          

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                    8 

Technical University, Russia 
Popova Taisiya Georgievna, Doctor of Philology, Professor, Peoples' Friendship 
University of Russia, Russia 
Rastrygina Alla Nikolaevna, Doctor of Education, Professor, Kirovograd State 
Pedagogical University named after Vladimir Vinnichenko, 1 Shevchenko, 
Kropyvnytskyi, Ukraine 
Rebezov Maksim Borisovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Russia 
Reznikov Andrej Valentinovich, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, 
Moscow State Technological University "Stankin", Russia 
Rokochinskij Anatolij Nikolaevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
National University of Water Resources and Environmental Management, Ukraine 
Romashenko Mihail Ivanovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Institute 
of Water Problems and Land Reclamation of the National Academy of Agrarian 
Sciences of Ukraine, Ukraine 
Rylov Sergej Ivanovich, PhD in Economics, Professor, Odessa National Maritime 
University, Ukraine 
Saveleva Nelli Aleksandrovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Sochi 
State University, Russia 
Safarov Artur Mahmudovich, Doctor of Philology, Senior Lecturer, Russia 
Svetlov Viktor Aleksandrovich, doctor of philosophical science, Professor, 
Petersburg State University of Railway Engineering, Russia 
Semencov Georgij Nikiforovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ivano-
Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine 
Sentyabrev Nikolaj Nikolaevich, Doctor of Biological Sciences, Professor, 
Volgograd State Academy of Physical Culture, Russia 
Sidorovich Marina Mihajlovna, Doctor of Education, Professor, Kherson State 
University, Ukraine 
Sirota Naum Mihajlovich, Doctor of Political Science, Professor, State University 
of Aerospace Instrumentation, Russia 
Smirnov Evgenij Ivanovich, Doctor of Education, Professor, Yaroslavl State 
Pedagogical University named after K D  Ushinsky, Russia 
Sokolova Nadezhda Gennadevna, Doctor of Economic Sciences, assistant 
professor, Izhevsk State Technical University, Russia 
Starodubcev Vladimir Mihajlovich, Doctor of Biological Sciences, Professor, 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine 
Stegnij Vasilij Nikolaevich, Doctor of Sociology, Professor, Perm National 
Research Polytechnic University, Russia 
Stepenko Valerij Efremovich, Doctor of Law, assistant professor, Pacific State 
University, Russia 
Stovpec Oleksandr Vasilovich, Doctor of Philosophy, assistant professor, Odessa 
National Maritime University, Ukraine 
Stovpec Vasil Grigorovich, Candidate of Philology, assistant professor, Odessa 
National Maritime University, Ukraine 
Strelcova Elena Dmitrievna, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, 
South Russian State Technical University (NPI), Russia 
Suhenko Yurij Grigorevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, National 
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine 
Suhova Mariya Gennadevna, Doctor of Geographical Sciences, assistant professor, 
Gorno-Altai State University, Russia 
Tarariko Yurij Aleksandrovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 
Ukraine 
Tarasenko Larisa Viktorovna, Doctor of Sociology, Professor, South Federal 
University, Russia 
Testov Boris Viktorovich, Doctor of Biological Sciences, Professor, Tobolsk 
Integrated Scientific Station, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Tobolsk, Russia 
Tokareva Natalya Gennadevna, Candidate of Medical Sciences, assistant professor, 
Medical Institute FSBEI HE "Moscow State University named after NP Ogarev, 
Russia 
Tolbatov Andrej Vladimirovich, candidate of technical sciences, assistant 
professor, Sumy National Agrarian University, Ukraine 
Tonkov Evgenij Evgenevich, Doctor of Law, Professor, Law Institute of the 
National Research University Belgorod State University, Russia 
Trigub Petr Nikitovich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Ukraine 
Tungushbaeva Zina Bajbagusovna, Doctor of Biological Sciences, Kazakh 
National Pedagogical University named after Abay, Kazakhstan 
Ustenko Sergej Anatolevich, Doctor of Technical Sciences, assistant professor, 
Nikolaev State University named after V O  Sukhomlinsky, Ukraine 
Fateeva Nadezhda Mihajlovna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Tyumen 
State University, Russia 
Fatyhova Alevtina Leontevna, Doctor of Education, assistant professor, Bashkir 
State University (Sterlitamak branch), Russia 
Fedorishin Dmitro Dmitrovich, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, 
Professor, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine 
Fedotova Galina Aleksandrovna, Doctor of Education, Professor, Novgorod State 
University, Russia 
Fedyanina Lyudmila Nikolaevna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Far 
Eastern Federal University, Russia 
Habibullin Rifat Gabdulhakovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Kazan 
(Volga) Federal University, Russia 
Hodakova Nina Pavlovna, Doctor of Education, assistant professor, Moscow City 
Pedagogical University, Russia 
Hrebina Svetlana Vladimirovna, Doctor of Psychology, Professor, Pyatigorsk State 
Linguistic University, Russia 
Chervonyj Ivan Fedorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Zaporizhzhya State Engineering Academy, Ukraine 
Chigirinskaya Natalya Vyacheslavovna, Doctor of Education, Professor, 
Volgograd State Technical University, Russia 
Churekova Tatyana Mihajlovna, Doctor of Education, Professor, Russia 
Shajko-Shajkovskij Aleksandr Gennadevich, Doctor of Technical Sciences, 
Professor, Chernivtsi National University  Y  Fedkovich, Ukraine 
Shapovalov Valentin Valerevich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine 
Shapovalov Valerij Vladimirovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Kharkiv Regional State Administration, Ukraine 
Shapovalova Viktoriya Alekseevna, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 

Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine 
Sharagov Vasilij Andreevich, Doctor of Chemical Sciences, assistant professor, 
Balti State University "Alecu Russo", Moldova 
Shevchenko Larisa Vasilevna, Doctor of Veterinary Sciences, Professor, National 
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine 
Shepitko Valerij Yurevich, Doctor of Law, Professor, National Law University 
named after Yaroslav the Wise, Ukraine 
Shibaev Aleksandr Grigorevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Odessa 
National Maritime University, Ukraine 
Shishka Roman Bogdanovich, Doctor of Law, Professor, National Aviation 
University, Ukraine 
Sherban Igor Vasilevich, Doctor of Technical Sciences, assistant professor, Russia 
Elezovich M  Dalibor , Doctor of Historical Sciences, assistant professor, Pristina 
University  K  Mitrovica, Serbia 
Yarovenko Vasilij Vasilevich, Doctor of Law, Professor, Admiral G I  Maritime 
State University Nevelsky, Russia 
Yacenko Aleksandr Vladimirovich, Professor, Institute of Maritime Economics 
and Entrepreneurship, Scientific Research Design Institute of the Marine Fleet of 
Ukraine, Ukraine  
Evstropov Vladimir Mikhailovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Russian 
Customs Academy, Russia 
Kononova Alexandra Evgenievna, PhD in Economics, docent, Pridneprovsk State 
Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine 
Svitlana Titova, PhD in Geography, docent, Taras Shevchenko National University 
of Kyiv, Ukraine 
Tatarchuk Tetiana, PhD in technical sciences, NU "Zaporizhzhya Polytechnic", 
Ukraine 
Chupakhina Svitlana Vasylivna, PhD in pedagogical sciences, docent, Vasyl 
Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine 
Boiko Ruslan Vasiliovich, PhD in Economics, docent, Khmelnytsky National 
University, Ukraine 
Voropayeva Tetiana Sergiivna, PhD in Psychology, docent, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Ukraine 
Zakharenko Natalia, PhD in Economics, Priazov State Technical University, 
Ukraine 
Kirkin Oleksandr Pavlovich, PhD in technical sciences, docent, Priazov State 
Technical University, Ukraine 
Kyianovskyi Aleksandr Moiseevich, PhD in Chemistry, docent, Kherson State 
Agrarian University, Ukraine 
Tharkahova Irirna Grigorevna, PhD in Economics, docent, Adyghe State 
University, Russia 
Vitroviy Andriy Orestovych, PhD in technical sciences, docent, Ternopil National 
Economic University, Ukraine 
Khodakivska Olga, Doctor of Economic Sciences, senior research assistant, 
National Research Center "Institute of Agrarian Economics", Ukraine 
Shatkovskyi Аndrii, Doctor of Agricultural Sciences, Institute of Water Problems 
and Melioration of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, 
Ukraine 
Katerynchuk Ivan Stepanovych, Doctor of Technical Sciences, Professor, National 
Academy of the State Border Service of Ukraine named after Bohdan 
Khmelnitsky, Ukraine 
Goncharenko Igor Vladimirovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 
National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Ukraine 
Gornostaj Oryslava Bogdanivna, PhD in technical sciences, docent, Lviv State 
University of Life Safety, Ukraine 
Stanislavchuk Oksana Volodymyrivna, PhD in technical sciences, docent, Lviv 
State University of Life Safety, Ukraine 
Mirus Oleksandr-Zenovij Lvovich, PhD in Chemistry, docent, Lviv State 
University of Life Safety, Ukraine 
Nashynets-Naumova Anfisa, Doctor of Law, docent, Boris Grinchenko Kyiv 
University, Ukraine 
Kyselov Iurii Olexandrovych, Doctor of Geographical Sciences, Professor, Uman 
National University of Horticulture, Ukraine 
Smutchak Zinaida Vasylivna, Doctor of Economic Sciences, docent, Flight 
Academy of the National Aviation University, Ukraine 
Polenova Galina Tikhonovna, Doctor of Philology, Professor, Rostov-on-Don 
State University of Economics, Russia 
Makeeva Vera Stepanovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Russian 
State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Russia 
Bunchuk Oksana, Doctor of Law, docent, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 
University, Ukraine 
Gladukh Ievgenii, Doctor of Pharmacy, Professor, National University of 
Pharmacy, Ukraine 
Benera Valentuna , Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Taras Shevchenko 
Regional Humanitarian-Pedagogical Academy of Kremenets, Ukraine 
Demyanenko Natalia, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Taras 
Shevchenko Regional Humanitarian-Pedagogical Academy of Kremenets, Ukraine 
Makarenko Andriy Viktorovich, PhD in pedagogical sciences, docent, Donbass 
State Pedagogical University, Ukraine 
Kharkovliuk-Balakina Natalia, PhD in biological sciences, docent, State Institution 
"Institute of Gerontology of the National Academy of Medical Sciences of 
Ukraine", Ukraine 
Chushenko Valentina Mykolayivna, PhD in pharmaceutical sciences, docent, 
National Pharmaceutical University, Ukraine 
Malinina Nina Lvovna, doctor of philosophical science, docent, Far Eastern 
Federal University ", Russia 
Brukhansky Ruslan Feoktistovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, 
Western Ukrainian National University, Ukraine 
Zastavetska Lesya Bogdanovna, Doctor of Geographical Sciences, Professor, 
Ternopil National Pedagogical University named after V Gnatyuk, Ukraine 
Kalabska Vira Stepanivna, PhD in pedagogical sciences, docent, Uman State 
Pedagogical University named after Pavel Tychina, Ukraine 
Kutishchev Stanislav Nikolaevich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 
Professor, VSTU, Russia 
Pikas Olha Bohdanivna, Doctor of Medical Sciences, Professor, National Medical 
University named after A A  Bogomolets, Ukraine 



 Интеллектуальный потенциал XXI века                                                                                                                         

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                    9 

ЦИТ: UA19-006 
УДК 620.197.3      
VEGETABLE SUBSTANCES AS INHIBITORS OF CORROSION OF FOOD 

PRODUCTION EQUIPMENT 
РОСЛИННІ РЕЧОВИНИ ЯК ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ 

ВИРОБНИЦТВ 
Hvozdetskyi А.М./Гвоздецький О.М. 

Undergraduate/ магістрант 
Bannyk N.G. /Банник Н.Г.  
PhD.,, as .prof. / к.т.н., доц. 

ORCID: 0000-0003-4504-8529 
Zybaylo S.M. /Зибайло С.М. 

PhD., as .prof. / к.т.н., доц. 
ORCID: 0000-0001-5122-7692  

SPIN: 4580-2751  
Tikhaya L.S. /Тиха Л.С.  

PhD., as. prof. / к.х.н., доц. 
Ukrainian State Chemical and Technological University, Dnipro, Gagarina av. 8, 49005 

Український державний хіміко-технологічний університет,  
м. Дніпро, пр. Гагаріна 8, 49005 

 
Анотація. В роботі розглядається перспектива використання фітосполук та 

екстрактів рослин якості перспективних інгібіторів корозії. Натуральні ефірні олії можуть 
використовуватись у якості інгібіторів корозії і є більш безпечними для використання у 
харчовій, косметичній та фармацевтичній галузях. Встановлено, що органічні інгібітори 
можуть використовуватись як для тимчасового, так і постійного захисту металів і сплавів 
від атмосферної корозії. Крім того, такі сполуки можуть не лише знижувати швидкість 
корозії, а й зменшувати солевідкладення та уповільнювати корозійну втому. 

Ключові слова: інгібітор корозії, рослинні сполуки, конструкційні матеріали, корозія, 
харчові виробництва, корозійно-втомне руйнування, гідрофобізація.  

Abstract. The prospect of using phytocompounds and plant extracts as promising corrosion 
inhibitors is considered in the article. Natural essential oils can be corrosion inhibitors. They are 
safe for use in the food, cosmetics and pharmaceutical industries. It has been established that organic 
inhibitors can be used for both temporary and permanent protection of metals and alloys from 
atmospheric corrosion. In addition, such compounds can not only reduce the corrosion rate, but also 
reduce salt deposits and reduce corrosion fatigue. 

Key words: corrosion inhibitor, plant compounds, structural materials, corrosion, food 
production, corrosion-fatigue failure, hydrophobization. 

Вступ. 
Інгібітор корозії представляє собою речовину, яка при додаванні в 

невеликих кількостях (на рівні мг/л) в корозійне середовище зводить до мінімуму 
або запобігає корозії. Ці речовини можуть адсорбуватися як фізично, так і 
хімічно на межі розділу метал-розчин і перешкоджати контакту між поверхнею 
металу і корозійними агентами [1].  

Хороший інгібітор корозії повинен володіти адсорбційною здатністю на 
поверхні металу за допомогою процесів фізіосорбції або хемосорбції. В зв’язку 
з їх промисловим значенням більшість інгібіторів корозії були синтезовані з 
сировини або обрані із сполук, що містять гетероатом в ароматичному кільці або 
в довжині вуглецевого ланцюга. На протязі багатьох років було витрачені значні 
зусилля для виявлення відповідних інгібіторів корозії в різних агресивних 
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середовищах. У кислотних середовищах в якості інгібіторів використовуються 
матеріали на основі азоту і їх похідні, сірковмісні сполуки, альдегіди, 
тіоальдегіди, ацетиленові сполуки і різні алкалоїди, наприклад, папаверин, 
стрихнін, хінін і нікотин. У нейтральних середовищах бензоат, нітрит, хромат і 
фосфат діють як інгібітори. Інгібітори зменшують або запобігають реакції 
металу з середовищем [2]. 

Багато органічних сполук здатні уповільнити корозію металу. Органічні 
сполуки - це інгібітори змішаної дії, тобто вони впливають на швидкість як 
катодної, так і анодної реакцій. Експериментальні дані показали, що багато 
хімічних сполук адсорбуються на поверхні металу відповідно до ізотерми 
Ленгмюра або Тьомкіна [2]. 

Основна частина. 
В теперішній час рослинні речовини як інгібітори корозії використовуються 

як рослинні екстракти, смоли та натуральні масла. 
Фітосполуки та екстракти на їх основі має зростаючий інтерес в області 

стійкого захисту конструкційних матеріалів в харчовій промисловості за рахунок 
вмісту сполук класу фенолів. Чим вище загальний вміст фенолу, тим вище 
ефективність інгібування.  

Рослинні смоли, які застосувань у фармацевтичних препаратах і харчовій 
промисловості, можуть бути використані як інгібітори корозії для різних металів 
в різних корозійних середовищах, тому що містять полісахариди, багаті атомами 
азоту і кисню, які служать адсорбційними центрами і, отже, можуть діяти як 
інгібітори корозії. Крім того, рослинні смоли утворюють хелатні комплекси, які 
діють як бар'єрний шар і ізолюють металеву поверхню від навколишнього 
середовища.  

Натуральні ефірні олії як більш безпечний і менш шкідливі розчинники для 
харчової, фармацевтичної та косметичної промисловості, окрім традиційних 
процесів, придатні для використання в якості інгібіторів корозії для різних 
металів в різних середовищах.  

В роботі [3] показано, що виділені екстракти з кори та стружки дуба 
(Quercusrobur) і створені на їх основі синергічні композиції, захищають 
середньовуглецеві сталі від корозії у воді та 5% соляній кислоті на 80÷95%. 
Електрохімічними дослідженнями встановлено, що під впливом цих інгібіторів 
на поверхні сталі формується хемосорбційна плівка, внаслідок чого зростає 
поляризаційний опір, опір переносу заряду, підвищується енергія активації 
корозії та гальмуються обидві електродні реакції. Адсорбція екстрактів на 
поверхні сталі описується ізотермою Ленгмюра. Інгібітори гальмують не лише 
корозію, але й процеси солевідкладення та корозійновтомного руйнування 
середньовуглецевих сталей в нейтральних середовищах.  

В роботі [4] обґрунтовано необхідність врахування внеску корозійно-
втомного руйнування (КВР), яке поряд з корозією та солевідкладенням 
ускладнює надійну експлуатацію теплообмінних систем. Показана важлива роль 
деформації зразків у зміні змочування поверхні сталі водою та інгібованими 
розчинами. Встановлено, що збільшення деформації зразка посилює 
гідрофобізацію поверхні сталі. Крайові кути змочування поверхні сталі водними 
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екстрактами дуба нижчі, ніж відповідні кути змочування водою в усьому 
діапазоні досліджених деформацій (1,86÷13,3%), що вказує на превалювання 
адсорбції складових інгібітора над адсорбцією води. Показано, що вода, 
періодично змочуючи поверхню зразків, суттєво знижує опір сталі КВР 
порівняно з повітрям. Екстракт дуба (2 г/л) підвищує опір сталі такому 
руйнуванню на низьких рівнях навантажень у 2,6 рази порівняно з водою та 
змінює його характер з інтеркристалітного у воді на транскристаллітний в 
інгібованому середовищі, що дає можливість рекомендувати інгібітор на основі 
екстракту дуба не лише для гальмування корозійних процесів, але й КВР. 

Висновоки. 
Пріоритетними напрямком досліджень є розробка та отримання на металі 

ультратонких захисних плівок, які наносяться з водних розчинів інгібіторів 
корозії. Такі плівки володіють підвищеною стійкістю до конденсованої вологи і 
запобігають атмосферній корозії.  

Таким чином, для обладнання харчових виробництв перспективним є 
використання органічних інгібіторів для постійного і тимчасового захисту 
конструкційних матеріалів від атмосферної корозії. Рослинні сполуки можуть 
використовуватись для зниження швидкості корозії при захисті випарного 
обладнання, при обробці амфотерних металів, а також у складі нетоксичних 
миючих засобів харчового обладнання. 
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Аннотация. Базовыми критериями при определении инвестиционной 
привлекательности региона являются источники финансирования. В статье проведен 
статистический анализ собственных и заемных источников инвестиций в основной капитал 
Республики Адыгея и выявлены интересные закономерности в динамике изменения величины 
заемного капитала и инвестиционной привлекательности региона за период с 2015―2019 гг. 
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Abstract. Funding sources are the basic criteria for determining the investment attractiveness 
of a region. The article provides a statistical analysis of own and borrowed sources of investment in 
fixed assets of the Republic of Adygea and reveals interesting regularities in the dynamics of changes 
in the amount of borrowed capital and the investment attractiveness of the region for the period from 
2015―2019. 
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 Анализ структуры инвестиций Республики Адыгея за период 2015―2019 
гг. начнем с исследования инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования (табл.1). 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал Республики Адыгея по источникам 

финансирования в 2015—2019 гг. [1] 
Год Всего, млн р. В том числе по источникам финансирования: 

Собственные средства Привлеченные средства 
2015 6165,6 3027,5 3138,1 
2016 7933,3 3821,8 4111,5 
2017 10296,6 4854,7 5441,9 
2018 15632,4 5510,7 10121,7 
2019 29867,5 5565,3 24302,2 
 
Как свидетельствуют данные табл.1 основными источниками 

финансирования в регионе являются привлеченные средства, причем доля 
привлеченных средств в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась почти в 8 
раз и составила 81,3% (собственные средства организаций ―18,7%) (рис.1). 

Республика является дотационным регионом, где велика доля ассигнований 
из федерального бюджета, а в последние два года 2018―2019 гг. доля 
бюджетных средств увеличилась в разы, с 5441,9 млн р. в 2015 г. до 24302.2 млн 
р. в 2019 г. За 2019 г. в экономику республики из федерального бюджета вложено 
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7917 млн р. инвестиций в основной капитал, что на 76,8% больше, чем за 
предшествующий год. Организациями инвестировано 13,0 млн р., что на 69,4% 
ниже уровня 2018 г. Как демонстрируют данные рис.3 источниками 
финансирования в 2019 г. являлись собственные средства организаций (18,7%), 
и привлеченные средства — 81,3%.  

 

 
Рис. 1. Структура источников финансирования инвестиций  

в Республике Адыгея в 2015―2019 гг., в % [2] 
 
Структура привлеченных средств в общем объеме инвестиций в основной 

капитал Республики Адыгея отражена на рис.2. и демонстрирует, что из общего 
объема привлечённых средств 81,3% составляют бюджетные средства, а 
основными статьями в общем объеме привлеченных ресурсов являются 
бюджетные средства (33,3%) и кредиты банков (46,5%). Это объясняется 
дефицитом собственных средств предприятий, что обусловлено 
несоответствием имеющихся ресурсов потребностям в них на осуществление 
инвестиционной деятельности, а также нерешенными проблемами в сфере 
кредитования. 

 

 
Рис.2. Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий Республики Адыгея по источникам финансирования  
в 2019 г. [2] 
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Доля привлеченных средств в общем объеме финансовых ресурсов 
предприятий за пять лет увеличилась с 50,9 до 81,3%. Если еще учесть и долю 
прочих пассивов, то предельно допустимая пропорция заёмного 
финансирования, обычно рекомендуемая в научной литературе, грубо 
нарушается. 

Существенно выше среднего этот показатель в сельском хозяйстве (59). Это 
определяется именно доминированием кредитов и займов (54%). В остальных 
отраслях высокая зависимость обусловлена в большей степени накопленной 
кредиторской задолженностью, либо в силу специфики (как у торговли или 
строительства), либо по причине слабой платежеспособности. 

К сожалению, ни отчетность предприятий, ни статистические данные не 
позволяют определить настоящий источник заимствований: банк ли это, 
родственное предприятие или сторонняя организация. Можно лишь с 
уверенностью утверждать, что на территории самого региона банками 
финансируется около 75% кредитов и займов. 

Отметим, что объём кредитов местных банков физическим лицам составлял 
в 2015—2019 гг. около 90 млрд р. Иными словами, участие банков в 
финансировании реального сектора небольшое, они больше нацелены на 
розничный сегмент рынка. 

По срокам привлечения в экономике региона доминируют долгосрочные 
кредиты и займы (79%), в основном за счёт сельского хозяйства (99), пищевой 
промышленности (85), торговли (82), операций с недвижимым имуществом (69), 
транспорта и связи (60). В остальных видах деятельности превалируют 
краткосрочные источники. В среднем соотношение складывается примерно 
равное, что хорошо. Однако после 2017 г., наметилась устойчивая тенденция к 
смещению от долгосрочных займов к краткосрочным. Это объясняется 
нехваткой ресурсов в банковской системе, но очень неблагоприятно для 
предприятий: срок окупаемости инвестиционных проектов, которых обычно 
составляет не менее пяти лет [3]. 

Средние процентные ставки по привлеченным ресурсам, рассчитанные как 
отношение уплаченных процентов к среднегодовой величине кредитов и займов, 
за 2018—2019 гг. существенно возросли — с 5,7 до 7,7. 

По отраслям картина очень неравномерная. Благоприятной ее можно 
считать в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, деревообработке, 
целлюлозно-бумажном производстве, торговле, транспорте и связи, в этих видах 
деятельности процентные платежи составляют от прибыли небольшую часть — 
10—30%. В остальных отраслях расходы по обслуживанию долгов сопоставимы 
с чистой прибылью или превосходят ее [4]. 

Итак, Адыгея остаётся дотационным регионом, и доля бюджетных средств 
в структуре инвестируемого капитала растет большими темпами. Однако 
увеличение собственных доходов и создание условий для обеспечения 
самодостаточности региона являются одними из важнейших задач в реализации 
базового сценария социально-экономического развития Республики Адыгея [5]. 

Общий анализ показывает высокую значимость заёмных ресурсов для 
развития реального сектора Республики Адыгея, но также свидетельствует о 
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наличии серьёзных проблем и диспропорций. Для уточнения возможностей 
исправления ситуации необходимо перейти от обзорного отраслевого 
исследования к работе с отчётностью всех предприятия по отдельности, чтобы 
выявить группы по характеру и последствиям использования заёмных средств. 
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Аннотация. В современном мире достаточно распространена ситуация нехватки 
средств, и именно инвестиции помогают привлечь дополнительные ресурсы. В статье 
проведен статистический анализ структуры и динамики привлеченных средств в экономику 
России за период с 2015―2019 гг. 
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Abstract. In the modern world, a situation of lack of funds is quite common, and it is investments 
that help to attract additional resources. The article provides a statistical analysis of the structure 
and dynamics of funds raised in the Russian economy for the period from 2015―2019. 

Key words: borrowed capital, equity capital, investments, investment attractiveness, sources, 
analysis, statistics. 

В условиях меняющейся экономической среды довольно остро стоит вопрос 
о повышении обоснованности политики финансирования инвестиций в условиях 
динамизма хозяйственной среды и экономической нестабильности, а также о 
выделении принципов оптимизации структуры инвестиционного капитала, 
ориентированных на достижение долгосрочных целей. 

Все эти научные аргументы подкрепляются соответствующими тревогами и 
опасениями со стороны многих управленцев предприятий. 

В этой связи представляется актуальным проанализировать роль заемных 
средств в финансовых ресурсах предприятий. Гипотеза исследования состоит в 
том, что в нынешней системе хозяйственных отношений данный источник 
наряду с его несомненно высокой значимостью создает существенные 
негативные эффекты, поэтому нуждается в совершенствовании. 

Объектом исследования является экономика России, а именно ведущие 
самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность и представляющие 
бухгалтерскую отчетность организации (кроме бюджетных) всех форм 
собственности.  

Период исследования — 2015—2019 гг. Именно за эти годы доступна 
финансовая отчётность по достаточно однородному кругу предприятий, разница 
между годами не превышает 5%. Рассматриваемый временной промежуток 
интересен как период экономической стагнации в условиях введения 
зарубежных санкций. Источником информации является бухгалтерская 
отчетность предприятий и организаций за 2019 г.  

Для начала следует отметить, что в России еще в 2014 г. использование 
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инвестиций происходило в основном за счет привлеченных источников, но, уже 
по результатам 2015 г., ситуация поменялась и на первый план вышли 
собственные средства организаций [1]. На конец 2019 г. их доля равна 57,0% 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура источников финансирования инвестиций в РФ, в % [1] 

 
Объём инвестиций в основной капитал отечественных предприятий по 

источникам их финансирования в денежном выражении представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Инвестиции по источникам финансирования в 2015—2019 гг. [2] 

Год Всего, млрд р. В том числе по источникам финансирования: 
Собственные средства Привлеченные средства 

2015 10277,1 5256,5 5020,6 
2016 10993,7 5689,6 5304,1 
2017 12025,7 6268,2 5757,5 
2018 13207,7 7173,8 6033,8 
2019 14245,5 8132,5 6113,0 
 
В структуре привлеченных инвестиционных ресурсов в последние годы 

существенная часть принадлежит бюджетным средствам — 2249,3 млрд р., и их 
удельный вес за анализируемый период вырос с 33,2% в 2015 г. до 36,8% — в 
2019 г. Кредиты банков достигли уровня 20,3% — 1242,2 млрд р., хотя в 2016 г. 
Данный показатель составлял 16% (рис. 2). 

Почти половина всех бюджетных средств (47,3%) — средства федерального 
бюджета. Из них 496,7 млрд р. направлено на реализацию мероприятий по 
федеральным целевым программам. Значительная часть инвестиций направлена 
на развитие российских регионов [3].  

В качестве заемных средств рассматриваются кредиты и займы (строки 1410 
и 1510 бухгалтерскою баланса) и кредиторская задолженность (строка 1520 
баланса). Суммарно эти две позиции составляют около 90% всего привлечённого 
капитала, поэтому для краткости будут именоваться в совокупности как 
привлеченные или заемные средства (капитал) [4]. 
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Рис. 2. Структура привлеченных средств в 2019 г., в % к итогу [3] 
 
За 2015—2019 гг. объем заемных средств предприятий увеличился на 9,5% 

и достиг 6410,1 млрд р. На первый взгляд такой темп роста выглядит значительно 
(для сравнения: инфляция за этот же срок составила 30,3%). Однако львиная доля 
— 86% всего прироста — пришлась на рост кредитов и займов в сельском 
хозяйстве. На него стало приходиться в итоге 2/3 всех примеченных ресурсов, 
хотя удельный вес этой отрасли в выручке предприятий намного ниже — 32—
35%, а в активах — около 50% [5]. 

Объём же кредитов и займов в других отраслях, увеличился за эти годы 
всего на 5,1%. Рост отмечен и в пищевом производстве (на 3,3%), торговле (2,9%) 
и машиностроении (2,2%), в остальных прирост не превышал темпа инфляции, 
или происходило снижение. Это объясняется резким ухудшением условий 
банковского кредитования из-за внешнеполитических санкций, а также 
осторожной финансовой политикой предприятий в условиях общего 
экономического спада [6]. 

Кредиторская же задолженность в эти годы почти во всех отраслях росла 
более или менее сообразно темпу инфляции. Это свидетельствует о стабильности 
данного источника финансирования предприятий, его слабом потенциале 
участия как в привлечении дополнительных ресурсов, так и в их оттоке. 
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Аннотация. В статье рассмотрены взаимовыгодные обеим сторонам военно-

экономические связи России и Сирии, дальнейшее их развитие и взаимодействие данных 
государств при решении мировых задач экономического, политического и военного 
характера. 
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Abstract. The article deals with mutually beneficial military-economic relations between Russia 
and Syria, their further development and interaction of these States in solving global problems of an 
economic, political and military nature. 

Key words: Russia, Syria, economic relations, military assistance, port of Tortus, aid 
agreement, reconstruction of Syria, Russian economy, Syrian economy 

Ещё со времён Советского Союза Россия оказывала Сирии большую 
военную поддержку, и эта поддержка прекратилась в 90-х годах при Президенте 
Ельцине. 

30 сентября 2015 года глава администрации Кремля Сергей Иванов 
сообщил, что президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой 
об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес 
на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления 
«О согласии на использование контингента Вооруженных Сил России 
за рубежом». Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка 
сирийских правительственных сил в их противодействии террористической 
группировке «ИГИЛ». [2] 

В это же время произошло повторное открытие Российской военно-морской 
базы в порту Тартус и были заключены военные сделки и Сирией, включая 
предоставление военных специалистов и современного вооружения, а также 
обновление оборудования сирийских вооруженных сил. По прошествии 
длительного конфликта в Сирии, по просьбе сирийского Правительства, 
российские войска вошли, чтобы помочь сирийской армии в борьбе с «ИГИЛ» 
[1]. При поддержке ВКС РФ Сирию удалось полностью освободить 
от террористов. За время операции российские самолеты совершили более шести 
тысяч вылетов, а вертолеты - свыше семи тысяч, уничтожив более 32 тысяч 

http://ria.ru/arab_riot/20150930/1292986737.html
http://ria.ru/defense_safety/20150930/1292915892.html
http://ria.ru/defense_safety/20150930/1292915892.html
http://ria.ru/world/20150930/1292993605.html
https://ria.ru/syria/20180130/1513637137.html
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боевиков. В декабре 2017 года было объявлено о полном разгроме 
террористического движения на обоих берегах Евфрата в Сирии [3]. 

Ущерб, нанесённый террористической интервенцией экономике страны, 
колоссален и не поддаётся точному исчислению. По оценкам Всемирного банка, 
за последние шесть лет ВВП Сирии обвалился практически на две трети, а потери 
от нефтяного сектора, наиболее доходной его части, составили 93%. По 
некоторым прикидкам, суммарные инвестиции в экономическую реанимацию 
Сирии оцениваются минимум в 500 млрд. долл. В стране разрушено каждое 
второе здание, разграблены и уничтожены целые промышленные зоны; кроме 
того, вынужденным переселенцем, беженцем либо эмигрантам стал каждый 
второй житель страны [4]. 

В дополнение к военным просьбам, сирийское правительство попросило 
помощи в сфере добычи нефти в региональных водах Сирии. Таким образом, 
Россия получила выгоду от обеспечения торговых путей в теплых водах 
(Средиземное море) и прибыль от добычи нефти [1]. 

География Сирии распространяет экономическое восстановление страны на 
соседние с ней государства: по крайней мере – в части энергетических и 
транспортных проектов [2]. Сирийская сторона, в свою очередь, получила много 
современного оружия в рамках данного соглашения, благодаря которому она 
развила возможности армии в боевых условиях. А благодаря предоставлению 
Россией экспертов по ведению войны в Сирии, сирийская армия разработала и 
приобрела большой опыт [1]. 

С учётом тесных отношений между Москвой и Дамаском, сирийские власти 
вводят режим максимального благоприятствования (налогового, таможенного и 
т.п.) для российских предприятий и компаний, участвующих в соответствующих 
проектах. В этой связи немаловажной представляется и ретроспектива: как 
напомнил глава ТПП РФ Сергей Катырин, «у России и Сирии давние деловые 
связи, сотни реализованных проектов, и это хорошая основа для дальнейшей 
работы» [3].  

По словам сирийского дипломата, «российские бизнесмены – частые гости 
нашей страны; уже восстановлена работа Российско-сирийского делового 
совета. Ряд совместных проектов включают развитие сирийско-иракской и 
сирийско-ливанской транспортной и энергетической инфраструктуры». 
Напомним, что к сирийским (Тартус, Банияс) и - через Сирию - к ливанским 
(Триполи, Сайда) портам проложены нефтепроводы из северного и центрального 
Ирака, пересекающиеся с саудовско-иракским нефтепроводом к порту Сайда. 
Вся эта инфраструктура требует модернизации; планируется также расширение 
газопроводной сети Сирии, в т.ч. ее стыковка  с Ираком, Ливаном и Иорданией. 
Эти стратегические проекты, как отмечалось на форуме, включены в 
реестр потенциальных направлений российско-сирийского сотрудничества [4]. 

Россия получила множество экономических уступок в Сирии в обмен на 
военное вмешательство по искоренению терроризма, включая инвестиционные 
и энергетические проекты, Россия стала единственной страной, которая будет 
работать в Сирии в сфере энергетики [1]. 

 

https://ria.ru/syria/20171206/1510360020.html
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Кроме того, российские компании «уже обсуждают с сирийскими 
партнерами проекты по созданию на территории Сирии предприятий по сборке 
авто- и сельхозтехники, как и по сооружению более 10 заводов по производству 
железобетонных изделий для восстановления разрушенных жилья», – об этом 
заявил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко [3]. Со стороны Дамаска 
поступили предложения по организации сборочных производств грузовиков. Им 
нужны самосвалы, нужна автотехника не только для строительных, но и для 
других хозяйственных работ», причем предпочтительнее поставки не готовой 
продукции из России, а  создание в самой Сирии совместных производств в этом 
и других сегментах. С российской стороны в качестве партнеров по созданию 
автосборочных производств будут фигурировать, скорее всего, не крупные 
компании автопрома, а их дилеры [2].  

Были достигнуты договоренности о российском технологическом и 
финансовом содействии восстановлению сирийской энергетики и транспортной 
инфраструктуры. Немногим ранее глава Генеральной дирекции железных дорог 
САР Наджиб Аль Фарес провел переговоры в Минтрансе и Минпромторге РФ 
(соответственно, с замминистра транспорта РФ Сергеем Аристовым и с 
директором департамента международного сотрудничества Минпромторга 
Алексеем Господаревым) по вопросам российского участия в восстановлении 
железнодорожных объектов в Сирии. По официальному сообщению 
Минпромторга РФ, стороны предметно обсудили перспективы участия 
российских компаний в проектах развития железнодорожной инфраструктуры в 
Сирии, в том числе, реконструкцию действующих депо, поставку подвижного 
состава, обучение персонала [4] 

По понятным причинам, сирийская сторона акцентирует внимание также и 
на регулярном транспортном сообщении между двумя странами. Пока 
единственно реальный путь – это морской транзит через Босфор и Дарданеллы. 
Сухопутное же транспортное сообщение между РФ и Сирией рискует оказаться 
парализованным ввиду транспортно-экономической блокады Сирии со стороны 
Турции, оккупировавшей часть северо-западных территорий страны. 
Устойчивое коммуникационное сообщение между Россией и Сирией во многом 
зависит от сближения позиций Москвы и Анкары в рамках как российско-ирано-
турецкой «тройки», так и двустороннего диалога [2]. 

В свою очередь, сирийская транспортная система, наряду с ее очевидной 
ролью для экономики страны – это важнейший транзитный коридор для многих 
стран Ближнего и Среднего Востока (Ирак, Иордания, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, 
Катар). Железнодорожные и нефтепроводные пути не только соединяют эти 
страны с сирийскими и ливанскими портами, но и обеспечивают выход 
упомянутых стран в Турцию и далее в Европу, что весьма важно и для 
экономических связей России с данными странами Арабского Востока [4]. 

Особое значение имеет восстановление историко-культурного наследия 
древней Сирии, имеющего общемировое значение. Генеральный директор 
Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский заявил о 
согласовании с ЮНЕСКО планов по послевоенному восстановлению древнего 
оазиса Пальмира, длительное время находившегося под оккупацией боевиков 
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международных террористических группировок. Разрушениям и разграблениям 
подверглись многочисленные религиозные памятники (как христианские, так и 
мусульманские), так называемые «мертвые города» – сотни заброшенных 
византийских храмов и поселений в провинциях Алеппо и Идлиб и многие 
другие объекты. Заявка Москвы на лидирующую роль в международной 
программе по восстановлению разрушенных сирийских памятников будет 
способствовать дальнейшему укреплению позиций нашей страны на Ближнем 
Востоке и приближению мира в стране. Гуманитарный аспект российской 
работы по восстановлению Сирии постепенно будет выходить на первый план и 
сыграет позитивную роль в присутствии России на Ближнем Востоке [3]. 

Стороны выразили желание развивать сотрудничество не только в сфере 
нефтедобычи, но и в строительном секторе, сельском хозяйстве, легкой 
промышленности. «Сирийская продукция от известного во всем мире текстиля 
до фруктов и овощей очень конкурентоспособна и обладает хорошим качеством 
при соответствующих ценах. Причем географическое расположение страны 
делает ее важным международным рынком и открывает широкие возможности 
для экспорта [4]. 

Военное сотрудничество России и Сирии стало фундаментом для 
строительства и развития торгово-экономических отношений двух стран. 

Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад посещал 
Севастополь, где сообщил о том, что уже в ближайшем будущем в порту 
одноименного города будет создана особая экономическая зона. Это, по его 
словам, придаст новый импульс развитию грузовых перевозок между Сирией и 
Россией. По мнению Абу Саада, в Россию и, в частности, в Севастополь Сирия 
может поставлять оливки, цитрусовые и медикаменты. Кроме того, губернатор 
считает интересным предложение организовать морские круизы Тартусом и 
портами Крыма. Компаниям из РФ, которые готовы начать работать в сирийской 
провинции, Абу Саад обещал предоставить льготы и поддержку [2]. 

Создание этой зоны, позволит порту Тартус стать центром по дистрибуции 
и экспорту российской зерновой продукции не только в САР, но и в государства, 
расположенные по соседству с арабской республикой.  В Тартусе 
расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, 
поэтому ключевым в данном вопросе является даже не экономический, а 
геополитический фактор [4]. 

 Севастополь - это не более чем площадка для диалога, которая позволит 
связать с Сирией остальные регионы нашей страны. То же самое можно сказать 
и про Тартус - он даст нам выход на весь сирийский и даже ближневосточный 
рынок [5]. 

Напомним, в начале сентября Крым и Сирия заключили соглашение о 
поставке в РФ цитрусовых, оливкового масла и гранатов. Сумма договора 
составила два миллиона долларов. А буквально месяцем ранее министерство 
транспорта САР заключил с Крымом договор о сотрудничестве в сфере морского 
транспорта [7]. 

В целом Российско-Сирийские отношения во всех областях являются 
положительными с прошлого века, особенно в военной области, поскольку 
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Россия является единственным финансистом Сирии и крупнейшим поставщиком 
различного вооружения [1]. Сотрудничество будет и дальше направлено на 
развитие и восстановление Сирии в обмен на экономические привилегии для 
России. 
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 Аннотация. Выявлено формирование двигательных умений у детей со спастической 

диплегией (СД) при занятиях, в которых чередуются упражнения на суше и в водной среде 
(бассейне), и при занятиях только на суше. Чередование физических упражнений в условиях 
специализированного зала и бассейна оказалось более эффективным по сравнению с 
занятиями, проводимыми на суше.   

Ключевые слова: спастическая диплегия, дети, физические упражнения, водная среда, 
специализированный зал.  

Annotation.  The formation of motor skills in children with spastic diplegia (SD) was revealed 
during exercises in which exercises on land and in the water environment (pool) alternate, and during 
exercises only on land. The alternation of physical exercises in the conditions of a specialized gym 
and a pool turned out to be more effective than exercises conducted on land. 

Key words: spastic diplegia, children, physical exercises, aquatic environment, specialized 
hall. 

Введение.  
Актуальность темы исследования определяется: увеличением количества 

заболеваний, связанных с детским церебральным параличом, в том числе, 
случаев со спастической диплегией (СД); распространённостью спастической 
диплегией среди других форм детского церебрального паралича; 
необходимостью ранней и своевременной коррекции нарушенных функций с 
целью профилактики и недопущения прогрессирования спастической диплегии; 
востребованностью в построении адаптивных методик физической культуры 
применительно к каждой форме детского церебрального паралича; 
недостаточным апробированием профилактических возможностей водной среды 
в сочетании с занятиями на суше для развития и восстановления двигательных 
способностей при спастической диплегии.  

https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
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Физические упражнения, выполняемые на суше и в водной среде 
содействуют коррекции двигательных умений детей 6-7-летнего возраста со 
спастической диплегией [2].  Выполнение двигательных действий в водной среде 
и на суше «тренируют вестибулярный аппарат, поддерживают мышечный тонус, 
повышают устойчивость внимания, развивают когнитивные способности» [1, с. 
44]. В настоящее время имеются многочисленные работы, посвященные 
изучению значимости развития двигательных способностей в системе 
комплексной реабилитации на ранних годах жизни ребенка [4, 5]. Однако нет 
единого мнения и полноценных сведений о наиболее эффективных методах 
восстановления нарушенных двигательных функций у детей с СД посредством 
физических упражнений. 

Целью исследования явилось сравнение степени формирования новых 
двигательных умений у детей с СД при выполнении упражнений на суше и при 
их сочетании в условиях бассейна и специализированного зала.  

Организация исследования.  
В педагогическом эксперименте приняли участие 20 детей старшего 

дошкольного возраста с СД. Занятия с ними проходили в детском саду 
инклюзивной направленности в оборудованном зале и плавательным бассейне, 
глубиной от 70 см до одного метра. Дети экспериментальной группы (ЭГ) 
чередовали по дням освоение двигательных действий на суше и в бассейне. С 
детьми контрольной группы (КГ) освоение новых двигательных умений 
осуществлялось в условиях специализированного зала. Во временном интервале 
занятия с детьми продолжался девять месяцев, каждое занятие длилось около 30 
минут.   

Как на суше, так и в бассейне физические упражнения подбирались с учетом 
формирования у детей новых для них двигательных действий, развивающих 
координационные способности движений дистальных областей рук и ног, 
восстанавливающие баланс между сгибателями и разгибателями мышечных 
групп, осуществляющих движения. В плавательном бассейне    осваивались 
движения рук, ног и в полной координации в различных прикладных и 
спортивных способах плавания при концентрации внимания детей на дыхание. 
Использовались различные температурные условия водной среды.  

При освоении новых двигательных умений внимание уделялось развитию 
мелких мышечных групп, способствующих «формированию двигательной 
координации и речи детей» [3, с. 76]. Упражнения подбирались индивидуально 
для каждого ребенка в зависимости от степени заболевания СД.  

Результаты исследования.  
В процессе проведения педагогического эксперимента и по его завершению 

было зафиксировано решение следующих задач:  улучшена нормализация тонуса 
мышц нижних и верхних конечностей;  повышена подвижность и амплитуда 
двидений в суставах рук и ног; улучшена  координация при выполнении 
элементарных движений при взаимодействии с окружающей средой; улучшино 
пространственное представление; повышена стабилизация равновесия тела, 
опороспособность нижних конечностей.  
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Главным достижением развития двигательных способностей детей с СД 
явилось возможность минимизировать зависимость от посторонней помощи, 
вести более активный образ жизни. 

По завершении педагогического эксперимента у детей ЭГ и КГ выявлена 
существенная положительная коррекция двигательных способностей, 
зафиксировано улучшение координации выполняемых движений детьми со 
спастической диплегией. При этом формирование новых движений детьми ЭГ, 
чередовавшими занятия в бассейне и специализированном зале, оказалось  
достоверно более значимым  относительно соответствующих зафиксированных 
положительных сдвигов  у детей КГ, занятия которых проходили исключительно 
на суше.  

Уровень двигательных умений  у детей ЭГ  повысился с  2,42±0,09 балла до 
3,83±0,11 (p<0,05) по оценкам (5-ти балльной системы), зафиксированных до и 
после эксперимента. Положительные изменения двигательных умений при той 
же доверительной вероятности у детей КГ оказались так же достоверными, но с 
меньшим различием относительно испытуемых ЭГ (с 2,41±0,11 до 3,21±0,08).   

Заключение.  
Результаты проведенного педагогического эксперимента показали:  
1. Проведение занятий по коррекции и формированию движений у детей 

старшего дошкольного возраста с СД оказались достоверно эффективней при 
чередовании выполнения физических упражнений в условиях 
специализированного зала и бассейна по сравнению  с занятиями, проводимыми 
только на суше;   

2.  У детей ЭГ и КГ отмечена и коррекция двигательных нарушений при 
возрастании амплитуды двигательных действий.  
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Анотація: В тезах розглядаються проблеми сучасної української термінології,  

наводяться приклади використання інтерактивних технологій при вивченні фахової 
термінології, таких як: ділові та рольові ігри, метод круглого столу, метод проекту,  метод  
дискусії та  евристичної бесіди . Робиться висновок про  те, що інтерактивні технології 
сприяють мотивації навчання студентів та  підвищують його   результативність . 

Ключові слова: термінологія, інтерактивна  технологія, ділові та рольові ігри, метод 
проекту, метод дискусії , метод круглого столу. 

Abstract: Theses consider the problems of modern Ukrainian terminology, give examples of the 
use of interactive technologies in the study of professional terminology, such as: business and role-
playing games, round table method, project method, method of discussion and heuristic conversation. 
It is concluded that interactive technologies help motivate student learning and increase its 
effectiveness. 

Keywords: terminology, interactive technology, business and role-playing games, project 
method, discussion method, round table method. 

Вступ.  
Один із розділів навчального курсу «Українська мова за професійним 

спрямуванням»  називається  «Термінологічна система української мови». Він є 
дуже важливим для студентів ,оскільки для успішної діяльності в будь-якій 
галузі науки, техніки та виробництва фахівцеві необхідно правильно розуміти й  
застосовувати відповідну спеціальну термінологію. 

На сьогодні близько 90 відсотків нової лексики становить термінологія 
таких галузей науки, як комп’ютерна техніка, біохімія, кібернетика, 
мікробіологія, хімія, менеджмент тощо. Поняття, які з’являються в науці, 
вимагають появи нових термінів, які при підготовці матеріалу зі спеціальності  
необхідно вживати доцільно та вірно. Наукова термінологія передбачає 
серйозного, професійного ставлення до свого використання. Незважаючи на 
досягнення науки ,в цій сфері залишається багато проблем. 

Основна проблема тут полягає в тому, що сучасна українська термінологія 
ще не розвинена. Вона  потребує  упорядкування, стандартизації та кодифікації  
галузевих термінів. Крім того, немає достатньо термінологічних словників, 
довідників, енциклопедій з різних галузей науки та не існує чіткого визначення 
деяких термінів.  

Основна частина.  
Проблемами термінів в Україні цікавляться  такі відомі вчені, як О. 

Огоновський, Л. Азарова., І Пулюй, М. Пещак, Н. Библюк ,Р Рожанківський та 
інші. Вже складено цілий ряд термінологічних словників, але кожен день 
з’являються нові терміни.  
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Оскільки більшість термінів в української мові запозичені з іноземних мов, 
то  їх розуміння та запам’ятання у студентів викликають труднощі. Засвоїти 
матеріал їм допомагають інноваційні методи навчання. На даний момент існують 
багато методичних розробок з досвідом роботи нових технологій при викладанні  
різних дисциплін. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що в неї розглядаються нові 
методи викладання дисципліни «Українська мова за професійним 
спрямуванням» в вищих навчальних закладах України. Основна задача вищої 
освіти на сучасному етапі - підготувати висококваліфікованого фахівця. Гарантія 
успішності навчання майбутнього фахівця - його зацікавленість та мотивація. Це 
можливо досягнути, на наш погляд, тільки при використанні на навчальних 
заняттях інтерактивних методів навчання.  

Активне навчання - це нові форми, методи, та засоби навчання. Головне в 
навчанні - це активність студента. Слово « інтерактив» от англійського слова 
«іntеrаkt», «іntеr  » - це взаємний, «аkt » - це  діяти. 

Інтерактивний означає спосібність взаємодіяти або знаходиться в режимі 
бесіди, діалогу з чим–небудь (з комп’ютером), або ким–небудь(людиною). 
Інтерактивне навчання- це, перш за все, діалогове навчання, в якому  
відбувається взаємодія викладача та студента. Сутність інтерактивного навчання 
складається в тому, що навчальний процес відбувається таким чином, що всі 
студенти навчальної групи залучені в процес пізнання, але мають можливість 
зрозуміти та рефлексувати з приводу того, що вони знають та гадають [1].    

До інтерактивних методів навчання дослідники відносять інформаційні та 
мультимедійні технології, рольові та ситуативні ігри,  використання квестів та 
веб- квестів ; а також методів «мозкового штурму», «брейн-стормінгу»,«ток- 
шоу»,  «дискусії»,  «круглого столу», « евристичної бесіди», «проекту» та інших, 
які імітують майбутню дію студентів.    

Особливо популярні серед студентів, вивчаючих спеціальність 
«Менеджмент», є такі ділові ігри, як «Отримання кредиту в банку», 
«Неповернення кредиту». Вони викликають багато емоцій у студентів, особливо,  
ситуація, при якої, завдяки ролі клієнта, студенту треба виглядати дуже сумним 
та заклопотаним. Викладач та студенти до такої гри підготовляються заздалегідь. 
Ролі кредитора та клієнта банку, або позичальника, обговорюються зі 
студентами. Економічні терміни записуються на дошці. Такі рольові гри, як 
показують усні опитування, є дуже ефективними та результативними, тому що 
студенти швидко запам’ятовують економічні терміни, такі, як договір, контракт, 
аванс, рахунок, платежі, депозит, кредитні установи(банки, ощадні банки), цінні 
папери, акція, комерційні кредити, комісія, вексель, облігація, валютні операції, 
акції, ринкова економіка, менеджмент. управління, маркетинг, макроекономіка, 
мікроекономіка та інші.   

При методі проекту студентам запропоновується, наприклад, створити 
проект екологічного сміттяпереробного або нафтопереробного  заводу в центрі 
міста, та обговорити цей проект на нараді студентів з використанням фахових 
термінів. При методі проекту «Озеленення  та благоустрій прилеглої території 
університету»  студенти складають план посадки дерев та розміщення клумб з 
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квітами. При обговоренні проектів студенти вживають  та засвоюють нові 
терміни . 

Ділову гру в вигляді «круглого столу» можна використовувати на 
практичних заняттях при закріпленні тем, пов’язаних з  вивченням  термінології 
за фахом: «екологія», для чого студентам пропонується  актуальна проблема 
сучасності, наприклад, «Друге життя сміття». Студенти протягом обмеженого 
періоду,  мають можливість обговорити не тільки проблему, а і записати ідеї,  що 
виникли, використовуючи терміни за фахом. Таким чином, вони запам’ятають  
терміни з екології (біоценоз, біосфера, екосистема, популяція) та їх вживання в 
української  мові. Можна  також з успіхом використовувати метод «мозкового 
штурму», який має на меті зібрати якомога більш ідей щодо проблеми з екології 
з усіх студентів протягом обмеженого період  часу. Такий  засіб  заохочує  
студентів,  тому  що  вони  за короткий період мають можливість обговорити не 
тільки проблему, а і записати ідеї, що виникли, що також сприяє швидкому 
засвоєнню  термінів за фахом. Для цього пропонується, наприклад. вирішити 
проблему Куяльницького лимана, яка на сьогодні є дуже актуальної. 

«Скетч» –це коротка сценка, що розігрується із запропонованою 
проблемною ситуацією, де вказуються дійові особи, їхній соціальний статус, 
рольова поведінка. Скетч, на відміну від рольової ігри, характеризується 
меншою складністю і свободою мовленнєвої поведінки персонажів. У вигляді 
скетчів можуть бути розіграні невеличкі сюжети соціально- побутової 
теми[3,с.35]. Ми спробували розіграти такі ситуації, як «Суботник в 
гуртожитку», «Карантин в гуртожитку», «Бесіда з деканом факультету щодо 
захворювання на СОVID-19»,що також пішло на користь студентам, тому що 
вони засвоїли тлумачення нових медичних термінів,  про які до  пандемії мало 
хто знав,  наприклад : локдаун , сатурація, пульсоксиметр, КТ, ШВЛ  та інші.  
Варто відзначити, що форма роботи, яка охоплює рольову або ділову гру, 
висуває високі вимоги до викладача як ключової фігури навчального процесу. 
Перш за все, він повинен виконувати свої контролюючі функції ненав'язливо для 
студента, тобто проявляти терпіння. Це дає студентам можливість відчути 
самостійність, прикладати зусилля для вирішення як мовних, так і ситуативних 
завдань, проявити свої комунікативні здібності. Тому в рольових або ділових 
іграх особлива увага відводиться мові викладача, його вмінню використовувати 
з метою пояснення міміку, голос, педагогічне спілкування в цілому [2]. 

Висновки.  
Після проведення практичних занять в групах з використанням 

інтерактивних технологій студентам були пропоновані  контрольні робіти на 
знання, тлумачення, правопис термінів. складання з ними речень за професійним 
спрямуванням. Аналіз  робіт показав кращі результати у  студентів   в   групах, 
де проводилися заняття  з використанням інтерактивних технологій, ніж в тих, 
де  заняття проводилися традиційними  методами в аудиторному режимі. 

Таким чином, ролеві ігри, дискусії, засідання круглих столів, у яких  
відбувається принцип імітаційного моделювання змісту майбутньої  професійної  
діяльності, гарантують  мотивацію навчання студентам. Вони не тільки 
розвивають  спонтанне мовлення, але сприяють удосконаленню  діалогічного 
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мовлення, а  також   розвивають  комунікативні,  творчі здібності майбутніх 
фахівців та спонукають майбутніх фахівців до пізнавальної-активної діяльності, 
підвищують їх фахове зростання. 
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Анотація. Основним завданням у співпраці України та Молдови є підтримка високої 
динаміки сталих зв’язків та налагодження нового партнерства. Метою статті є 
активізація українсько–молдовських взаємовідносин та кроки на перспективу майбутньої 
співпраці. 

Ключові слова: українсько – молдовські відносини, фінансова співпраця, міжнародний 
діалог, проблеми, перспективи. 

Abstract. The main task in the cooperation between Ukraine and Moldova is to maintain the 
high dynamics of lasting ties and to establish a new partnership. The aim of the article is to intensify 
Ukrainian-Moldovan relations and steps towards future cooperation. 

Key words: Ukrainian - Moldovan relations, financial cooperation, international dialogue, 
problems, prospects. 

Аналізуючи геополітичне становище України, не можливо не згадати 
співпрацю між Україною та сусідом Молдовою, яка триває вже немало років. 
Протягом вже достатньо довгого часу ці вище згадані відносини набули 
позитивної тенденції, проте вони не є ідеальними. Вони мають деякі окремі 
проблеми у різних галузях, вирішення яких можливе лише при підтримці ЄС та 
продовженні міжнародного діалогу.  

Міжнародна політика цих держав розпочалася, як тільки Україна визнала 
незалежність Республіки Молдови 21 грудня 1991 року, встановлення перших 
дипломатичних відносин відбулося 10 березня 1992 року. Перший офіційний 
приїзд президента України Леоніда Кравчука відбувся в жовтні 1992 року на 
якому був укладений перший «Договір про добросусідство, дружбу та 
співробітництво між Україною і Республікою Молдова». Питання розвитку 
міждержавного діалогу, політичної співпраці між даними державами є досить 
актуальним і перспективним. Однак, відносини цих двох сусідок були вкрай 
невизначеними. 

Розглядаючи відносини між Україною та Молдовою в галузі економіки 
можна сказати, що вони є достатньо розвинутими. Підтвердженням цьому 
слугують такі дані, що Україна  є одним із головних торговельно-економічних 
партнерів, а саме у січні 2020 року вона посіла 4 місце – 8,9% , як торговельний 
партнер за імпортом з Республікою Молдова. 

За даними Державної служби статистики України  за 2019 р. обсяг торгівлі 
товарами і послугами склав 896,2 млн. дол. США. Обсяг торгівлі товарами склав 
818,0 млн. дол. США (зменшення порівняно з 2018 р. на 9,9%), а обсяг торгівлі 
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послугами – 78,2 млн. дол. США. 
Спільно з наступними партнерами по ГУАМ (Азербайджан і Грузія) 

Україна і Молдова домовились про започаткування зони вільної торгівлі між 
державами, які входять до складу ГУАМ. Це вплине на торгівельно-економічне 
співробітництво і збільшить транспортну дієздатність ГУАМ. Ще обидві 
держави використовують вигоди, які вони отримали в рамках поглибленої і 
всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС [1]. 

Щодо електроенергії, то Молдова не забезпечує себе нею самостійно і 
вимушена купувати її ззовні. Як ми знаємо, відносно недорогу електроенергію 
постачає Україна. Однак,  спостерігалися затримки з оплатою з боку Молдови, 
тому Україна була змушена припинити постачання. До розпаду СРСР поставки 
енергоносіїв до Молдови здійснювали виключно з РФ через Україну. Республіка 
майже повністю залежить від вищезгаданих імпортних поставок, так, як 
Молдова не має достатніх родовищ природного газу. 

Внаслідок цього в області енергетики Україна та Молдова мають ймовірне 
завдання створити проект загальних вчинків по інтеграції енергетичних систем 
України і Молдови до європейської мережі системних операторів передачі 
електроенергії. Виклик скорочення енергетичної залежності від Російської 
Федерації і Білорусі постає перед двома державами [4]. 

Аналіз показує, що сфера енергетики є досить проблемною. Безуспішна 
спроба, ще в далекому 2018 році, Молдови знизити власну залежність від 
поставок електрики з боку Росії являється одним із прикладів цих непорозумінь. 
Трапився інцидент між українською фірмою ДТЕК Трейдинг і молдавської 
Energocom, який підірвав довіру консульства ЄС, також це сприяло 
нарощуванню недовіри між молдавськими та українськими суб'єктами 
фінансової роботи [4]. 

Отже, можна визначити, що власне фінансова та енергетична співпраця між 
Україною і Молдовою вважається перспективною. Втім, деякі протиріччя та 
непорозуміння, обумовлені однобокими діяннями Молдови, хвилюють Україну 
і роблять погану основу, власне що має можливість впливу на наступну спільну 
діяльність. 

Іншою третьою, екологічною проблемою є окреслення питання щодо 
басейну річки Дністер, яка непокоїла, як молдовських, так і українських екологів 
доволі тривалий період. В 2013 році ОБСЄ створила ініціативу «Зміна клімату і 
безпека в басейні Дністра» в рамках більш широкої ініціативи ООН 
«Навколишнє середовище і безпека».  

В результаті екологічних проблем, розвернулись доволі сильні 
звинувачення з обох сторін, Молдова звинувачувала Україну в обмеженні 
потоків води із водосховищ, в свою ж чергу Україна висувала претензії щодо 
небажання уряду Молдови вирішувати складні питання та проблеми. 
Несамовитим ударом стала звістка України про побудову ще шести 
гідроелектростанцій, як наслідок протиріччя між державами ще більше 
ускладнились. 

Прийняте рішення було затверджено урядом України 2016 року. Екологи 
вважали, що це рішення може посприяти проблемі з водопостачанням у обидві 
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держави. Єдиним позитивним моментом у цьому радіусі було те, що дані країни-
сусіди висловили свою готовність щодо прохання Європейської Комісії про 
аналіз планів будівництва. 

Окрім того, в червні 2017 році Парламент України ратифікував «Договір 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільну 
діяльність в галузі охорони і стійкого становлення басейну річки Дністер» [5]. 

Головною ціллю угоди є створення офіційно-правових умов співпраці задля 
досягнення відповідального збереження та охорони водних і природних 
ресурсів. Сторони підписання договору намагатимуться зменшити рівень 
забруднення вод басейну річки Дністер та Чорного моря, спільними зусиллями. 

Якщо аналізувати далекий обмін між даними державами, то після набуття 
Україною незалежності виявилося, що південно-західні райони одеської області 
України мають транзитне сполучення лише через вузьку приморську трасу з 
невеликою пропускною спроможністю. Частина потужнішої транспортної 
магістралі «Одеса – Рені» довжиною 7,7 км проходила через молдовську 
територію, що зменшувало економічну ефективність транзиту вантажів. З іншого 
боку, Молдова не мала власного виходу до моря, що також ускладнювало її 
зовнішньоекономічну торгівлю. Тому в 1996 р. Україна й Молдова розпочали 
переговори про обмін територіями, у результаті яких у 1999 р. Президенти обох 
держав підписали договір про державний кордон. Україні було передано 7,7 км 
траси «Одеса – Рені» поблизу с. Паланка, а Молдові – 400 м узбережжя на Дунаї. 
За суттю договору, Україна передала Молдові землю, а Молдова Україні – лише 
ділянку траси без передачі землі під нею. Посол Молдови в Україні І. Ставілє 
пояснив, що Конституція Молдови забороняє передачу землі. Конституція 
України також забороняє зміну території України без проведення референдуму. 

Щодо етнічного питання, то цифри 282 198 осіб говорять самі за себе, саме 
стільки українців проживає на території Молдови. За даною кількістю українці 
являються другою найбільшою меншиною в молдовській державі. Незважаючи 
на те, що дуже багато українців проживає на території Молдови, вони все ж 
зіштовхуються із деякими проблемами. По особливому визначаються проблеми 
у сфері освіти. Кількість шкіл Республіки Молдова постійно зменшується через 
їхню запроваджену реформу освіти. 

Наслідком вищезазначеного вважається те, що українці в Молдові мають 
недостатнє усвідомлення процесів, які відбуваються в Україні, вони відносяться 
до більшої російської меншини і взагалі за деякими винятками не порівнюють 
себе з Україною, українська ідентичність вважається досить слабкою [2]. 

Безумовно, що обидві країни повинні бути зацікавлені як в зміцненні 
зв'язків української меншини з Україною як державою так і в збільшенні 
відданості даних менших до країни їхньої присутності. Втім періодична робота 
в даній області не трапляється, і дане питання слід розглядати значно 
ґрунтовніше. 

Підсумовуючи важливо стверджувати, що відносини України з Молдовою 
є дуже неоднозначними, характеризуються непослідовною зовнішньою 
політикою. Очевидно, що для України Молдова виявляється доволі ненадійним 
партнером, за яким постійно потрібна увага та пильність. 
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Підтримуючи ідею тісного співробітництва між Україною та Республікою 
Молдова, економісти радять державним Урядам закріплювати взаємодію на 
урядовому рівні і гарантувати спільну зацікавленість у вагомих питаннях 
двосторонніх відносин. Отже, у зв’язку з цим, краще підкріпити наявну 
політичну розмову постійним проведенням «Форуму громадянського 
суспільства Україна-Молдова», який має можливість бути санкціонований, як на 
двосторонньому рівні, так і в рамках вже створених платформ для співпраці 
цивільного суспільства. 

Нині відносини Молдови з Україною торкаються переважно економічних 
питань, таких як: своєчасної оплати Молдовою імпортованої з України 
електроенергії; тарифних і нетарифних обмежень на торгівлю товарами. Ці 
питання не мають вирішального значення для питань безпеки. Суперечності в 
територіальних питаннях були врегульовані раніше, але при цьому закладено 
негативний потенціал для розвитку суперечностей в майбутньому, який 
визначається не дотриманням конституційної процедури передачі земельних 
ділянок і негативним економічним ефектом для України. 
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