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Анотація. Розглянуто технологію термохімічної конверсії рослинної біомаси в 
горючий газ і біовуглець, яка основана на використанні піролізного процесу в затиснутому і 
рухомому шарі біомаси, при використанні газового теплоносія у вигляді 
високотемпературних продуктів неповного згоряння вуглеводневого газу. Наведені 
результати розрахункових і експериментальних  досліджень основних режимних 
параметрів отримання газового теплоносія і його теплотехнічних характеристик. 

Ключові слова: біомаса, термохімічна конверсія, піроліз, газовий теплоносій, шнековий 
реактор. 

Abstract. The technology of thermochemical conversion of plant biomass to combustible gas 
and bio-coal is considered, which is based on the use of the pyrolysis process in a clamped and 
mobile biomass layer using a gas heat-carrying agent in the form of high-temperature products of 
incomplete combustion of hydrocarbon gas. The results of computational and experimental studies 
of the main operational parameters for obtaining a gas heat-carrying agent and its heat 
engineering characteristics are presented. 

Key words: biomass, thermochemical conversion, pyrolysis, gas heat-carrying agent, screw 
reactor. 

Вступ. У багатьох країнах світу одним із дієвих шляхів вирішення 
паливно-екологічної проблеми є задіяння в паливно-енергетичному балансі 
відновлюваних джерел енергії, серед яких чільне місце відводиться біомасі 
рослинного походження. Основними факторами, які стимулюють  
використання рослинної біомаси як альтернативного джерела енергії є: 
доступність, відновлюваність, екологічність, універсальність, можливість 
накопичення і транспортування. Ефективність використання енергії рослинної 
біомаси в Україні є доволі низькою, що не дозволяє їй конкурувати з 
традиційними вуглеводневими паливами по енергетичній ефективності. Проте, 
навіть часткове їх заміщення дозволяє поліпшити як економічну, так і 
екологічну ситуацію в країні.  

Основний текст. Одним із дієвих шляхів вирішення задачі підвищення 
ефективності використання енергетичного потенціалу рослинної біомаси є 
термохімічний метод [1], який впродовж багатьох років розроблявся в Інституті 
технічної теплофізики НАН України, як спосіб підвищення ефективності 
використання органічного палива в різних теплоенергетичних установках. В 
його основі лежить принцип попередньої термохімічної переробки вихідного 
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палива (конверсії) із наступним використанням вже нового палива для генерації  
теплоти [2…4].  

В основі даного технологічного процесу лежить важлива особливість 
твердого палива – здатність його органічної маси до термічного розкладу з 
виділенням летких і твердого коксового залишку. Аналіз показав, що 
ефективність такого процесу, в значній мірі, залежить від  технологічних 
параметрів процесу (температури, тиску, часу конверсії, параметрів теплоносія 
та способу підведення його теплоти  в реакційну зону і ін.). Температура 
процесу є визначальним фактором впливу не тільки на ступінь розкладу 
органіки біомаси, але й на характер виходу летких та їх складових [5…7]. В 
свою чергу, вихід і якість цільових продуктів, в значній мірі, залежить від виду 
теплоносія і способу підведення необхідної теплоти в реакційну зону.  

Метою даної роботи є підвищення ефективності використання 
енергетичного потенціалу рослинної біомаси в існуючих теплоенергетичних 
установках шляхом дослідження і вибору характеристик газового теплоносія 
для термохімічної конверсії біомаси. 

Основна ідея розробленої технології полягає в проведенні піролізу 
рослинної біомаси, в режимі «теплового удару» високопотенційним газовим 
теплоносієм, який фільтрується через її затиснутий рухомий шар. Це дозволяє 
за короткий час перевести значну частину органіки в газову фазу і зменшити 
вихід смол та закінчити процес на стадії відгонки летких і біовуглецю. 

Традиційно, вибір виду газового теплоносія диктується технологічними 
умовами і кінцевими цільовими продуктами процесу. Він вибирається з 
врахуванням технічних, економічних і екологічних аспектів. 

В розробленому процесі піроліз рослинної біомаси здійснюється при 
комбінованому підведенні теплоти газовим теплоносієм у вигляді 
високотемпературних продуктів неповного згоряння вуглеводневого газу. 

Проведений аналіз і попередні експериментальні дослідження визначили 
основні вимоги до теплоносія: температура 1000…1100оС (яка обмежена 
температурою плавкості золи вихідної біомаси), фізична теплота не менше 2 
МДж/м3 (обумовлена необхідною кількістю додаткової теплоти для піролізу 
рослинної біомаси), хімічна теплота не менше 6 МДж/м3 (теплоносій не 
повинен баластувати піролізний газ і погіршувати його теплотехнічні 
характеристики, особливо при значній зміні вологості біомаси), мінімізація 
вільного кисню в його складі. 

В розробленому процесі газовий теплоносій отримується в ході неповного 
згоряння природного газу при коефіцієнті надлишку повітря α=0,7…0,75 і 
температурі згоряння 1200…1250оС, а додавання вторинного газу дозволяє 
отримати теплоносій з температурою 1000…1100оС.  Такий режим вибраний з 
міркувань стабільної і безпечної роботи пальника. При вибраному режимі 
досягається необхідна температура теплоносія при необхідній фізичній і 
хімічній теплоті.  

Дослідження змішаної конверсії природного газу проведено на 
лабораторній установці, яка включала спеціальну камеру згоряння і реакційну 
зону. Камера згоряння попереднього змішування розрахована на спалювання до 
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3 н.м3 (нормальних кубометрів) природного газу з коефіцієнтом надлишку 
повітря α=0,7…1. Вона виготовлена пористою, з шамотної крупки діаметром 
2…2,5мм. До камери згоряння стикується реакційна зона, довжиною 0,5 м. 
Реакційна зона є циліндричною і футерована Аl2O3 до діаметру 0,04 м. На вході  
реакційної зони знаходиться камера, з радіально розміщеними отворами для 
подачі вторинного газу. Витрати вторинного газу можуть змінюватися від 0,1 
до 1 н.м3. 

Основна задача досліджень полягала у визначенні витрат вторинного газу, 
для отримання теплоносія з температурою 1000…1100оС. Як видно з графіків, 
представлених на рис.1, такі параметри теплоносія були отримані при введенні 
вторинного газу в кількості 0,4…0,5 н.м3/н.м3, що відповідало режиму 
спалювання з загальним αзаг=0,46…0,5. 

Необхідно відзначити, що падіння температури теплоносія відбувається 
вже на відстані 0,015 м від місця введення вторинного газу. Це дає підстави 
стверджувати, що реакції високотемпературної конверсії метану досить 
швидкоплинні. А проведені розрахунки теплового і матеріального балансів 
показали, що падіння температури теплоносія досягається, як за рахунок 
регенерації фізичної теплоти продуктів конверсії у вторинний газ, так і за 
рахунок ендотермічного ефекту реакцій.  

 
При цьому, більш суттєве падіння температури спостерігалося на відстані 

0,135 м, що вказує і на часовий фактор впливу. Це підтверджує і зміна складу 
газового теплоносія по довжині реакційної зони (рис. 2, 3). 
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Рис.1. Зміна 

температури теплоносія по 
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 Рис.2. Зміна складу газового 
теплоносія по довжині 

реакційної зони при конверсії 
0,4 н.м3/н.м3 природного газу : 1 

- СО,  2 - Н2, 3 - СО2, 4 - СН4 
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Те, що при даних умовах іде процес змішаної конверсії природного газу 
свідчать і дані зміни кількості баластних компонентів в складі теплоносія, які 
наведені в табл.1.  

 
Таблиця 1  

Зміна баластних компонентів в продуктах змішаної конверсії 
природного газу, в залежності від кількості вторинного газу 

 
α 

Кількість 
вторинного 
газу, м3/м3 

СО2
, 

% 

СО, 
% 

Н2О, 
% 

Н2, 
% 

СН4, 
 

N2, 
% 

Σ 
ба

ла
ст

у,
 

%
 

Qp
хім, 

МДж/м3 

0,7 - 5,19 6,88 16,76 7,24 - 63,93 85,88 1,58 
0,5 0,4 5,05 21,54 15,83 22,11 3,44 32,03 52,91 6,34 
0,44 0,5 5,0 21,33 15,5 21,65 4,29 35,23 55,73 6,57 
 
Згідно приведених результатів видно, що кількість баластних компонентів 

вдалося зменшити більше як на 30%, а це суттєво підвищило теплотехнічні 
характеристики теплоносія. 

Для порівняння, в табл. 2 наведено параметри теплоносія при неповному 
згорянні природного газу при  α=0,7  і при змішаній його конверсії (0,4 м3/м3), з 
загальним αзаг=0,5. 

Таблиця 2  
Порівняння параметрів теплоносія при неповному згорянні 

природного газу і змішаній його конверсії 
Коефіцієнт 
надлишку 
повітря, αз 

Параметри 
СН4, 
%об. 

СО, 
 % об 

Н2, 
%об 

∑баласт, 
% 

Тт,оС Фізична 
теплота, 
МДж/м3 

Хімічна 
теплота, 
МДж/м3 

Ступінь 
конверсії, 
% 

0,7 - 6,88 7,24 85,88 1250 19,8 13,7 - 
0,5 3,44 8,86 10,5 74,4 1060 13,36 20,14 12 

 
З отриманих  результатів експериментальних досліджень видно, що: 
1. Не дивлячись на низьку ступінь конверсії метану(10…15%), теплоносій 

отриманий при змішаній його конверсії, з загальним коефіцієнтом надлишку 
повітря 0,5, характеризується температурою (1000…1060оС), стабільністю 
складу, достатньою фізичною та хімічною теплотою, які цілком задовольняють 
визначеним вимогам. 
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Рис. 3. Зміна складу газового 
теплоносія по довжині реакційної 

зони при конверсії 0,5 н.м3/н.м3 
природного газу: 

1 - СО,    2 - Н2,  3 - СО2,  4 - СН4 
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2. Одним з дієвих шляхів підвищення ступеня конверсії, є попередній 
підігрів вихідних продуктів (повітря і природний газ) до більш високих 
температур  за рахунок термохімічної регенерації теплоти даного процесу.  

3. Процес змішаної конверсії дозволив зменшити на 30% баластні 
компоненти  Н2О і СО2 у порівнянні з їх концентрацією при повному згорянні.  

Висновки. В ході проведених досліджень визначено основні технологічні 
параметри утворення високотемпературного теплоносія з  теплотехнічними 
характеристиками необхідними для проведення процесу термохімічної 
конверсії рослинної біомаси. Такий теплоносій забезпечує підведення 
необхідної додаткової теплоти в зону реакції і покращує теплотехнічні 
характеристики піролізного газу при зміні технологічних параметрів процесу 
чи вологості вихідної біомаси. 
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Анотація. Розглянуто вплив температури та гідромодуля на процес вилучення 

цільових речовин із хмелю при виробництві екстрактів. Встановлено вплив температури та 
гідромодуля на інтенсифікацію процесу екстрагування. 

Ключові слова: кінетика, екстрагування, система «тверде тіло – рідина», 
інтенсифікація,  рослинна сировина, хміль. 

Abstract. The influence of temperature and hydromodule on the process of extraction of 
target substances from hops in the production of extracts is considered. The influence of 
temperature and hydromodule on the intensification of the extraction process is established. 

Key words: kinetics, extraction, system "solid - liquid", intensification, vegetable raw 
materials, hops. 

Вступ. 
Процес екстрагування відноситься до масообмінних процесів і протікає за 

рахунок дифузії із зони з високою концентрацією в зону з низькою 
концентрацією до досягнення стану, коли швидкості переходу цільової 
речовини з рослинної сировини в екстрагент і навпаки є рівними.  

Вивчення існуючих способів екстрагування та його апаратурного 
оформлення свідчить про їх низьку ефективність при переробці рослинної 
сировини з високим ступенем подрібнення. Низька ефективність більшості 
існуючих технологій екстрагування цільових компонентів із рослинної 
сировини характеризується недосконалістю екстракційної апаратури, оскільки 
дрібно фракційна сировина, або виготовлена із неї маса не має достатньої 
пористості для протитечійного безперервного екстрагування, погано 
транспортується і ущільнюється. При цьому значна частина поверхні контакту 
фаз піддається ефекту екранування та втрачає свою активність в процесі 
масопередачі.  

У зв’язку з необхідністю удосконалення та інтенсифікації процесу 
масоперенесення при екстрагуванні виникає питання про створення таких 
активних режимів взаємодії між рослинною сировиною та екстрагентом, які 
забезпечували б високу продуктивність та масообмін. 

Особливої уваги потребує більш детальне дослідження використання 
електроіскрового оброблення сировини перед віброекстрагуванням. Фізична 
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суть електрогідроудару полягає в утворенні ударної хвилі в рідині при 
виникненні в ній спеціально сформованого імпульсного високовольтного 
електричного розряду. В процесі електроімпульсної обробки основна частина 
електричної енергії, що виділяється в каналі розряду, перетворюється в пружну 
енергію з надвисокою амплітудою імпульсних пружних хвиль («вибух»), дія 
яких різко скорочує тривалість екстрагування і підвищує вихід біологічно 
активних речовин. Гідравлічні імпульси, що виникають в результаті розряду в 
рідині, складаються з двох важливих факторів: основного — гідравлічного 
удару і допоміжного — кавітаційного. 

Мета роботи. Метою проведення експериментів було порівняння 
накопичення загальних сухих речовин хмелю в екстрагенті – воді, при різних 
температури та гідромодулю. 

Матеріали і методи. Матеріали для огляду – публікації вітчизняних і 
зарубіжних авторів, патенти та результати власних експериментальних 
досліджень із розроблення ефективних способів екстрагування рослинної 
сировини. 

Резльтати і обговореня. Процеси екстрагування цільових компонентів із 
рослинної сировини, з точки зору механізму та кінетики процесу, є досить 
складними, оскільки включають як внутрішню, так і зовнішню дифузії. 
Внутрішня дифузія є найповільнішою  стадією процесу, тому розрахунок 
процесів екстрагування пов’язаний із труднощами, які виникають під час 
визначення кінетичних констант. 

Відомо, що підвищення температури екстрагування збільшує дифузію та 
осмос у системі, за рахунок чого збільшується внутрішня дифузія і 
пришвидшується перехід сухих речовин у розчин. Однак, високі температури 
екстрагування призводять до великих втрат БАР. Тобто, важливим етапом 
досліджень є вивчення впливу температури екстрагування на зміни фізико -
хімічних показників. 

Дослідження процесу екстрагування хмелю проводили в лабораторних 
умовах. Вихід екстрактивних речовин хмелю, залежно від температури 
екстрагування, представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Вихід екстрактивних речовин хмелю в 

екстрагент залежно від температури екстрагування 
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Встановлено, що з підвищенням температури вихід екстрактивних речовин 
з шишки хмелю збільшується і досягає свого максимуму за температури 60 °С, 
що можна пояснити зниженням в’язкості води і збільшенням швидкості 
молекулярної дифузії за рахунок підвищення кінетичної енергії молекул. 

Не менш важливим показником, що впливає на дифузію сухих речовин у 
воду, є гідромодуль (співвідношення сировини і екстрагента). Різниця 
концентрацій є рушійною силою дифузійного процесу, у зв’язку з чим під час 
вилучення БАР з рослинної сировини необхідно підтримувати перепад 
концентрацій на межі розділу фаз. Проте збільшення гідромодуля підвищує 
затрати на видалення екстрагента. Тому ми вважали за необхідне дослідити та 
встановити оптимальну величину гідромодуля процесу екстрагування. 

 
Рис. 2. Вихід екстрактивних речовин рослинної сировини в 

екстрагент залежно від гідромодуля 
 

Під час вибору оптимального гідромодуля процесу екстрагування 
рослинної сировини необхідно враховувати витрати на упарювання екстрактів 
до заданої концентрації сухих речовин. 

У рекомендаціях щодо оптимального гідромодуля обов’язково потрібно 
враховувати подальші витрати енергоресурсів на концентрування екстрактів. 
Чим менший гідромодуль, тим економнішим буде процес виробництва сухих 
екстрактів, менша собівартість готової продукції, оскільки потрібно менше 
видаляти води. 

Виходячи з отриманих даних, рекомендовано проводити процес 
екстрагування рослинної сировини з гідромодулем 20, який забезпечує високий 
вихід БАР за найменших затрат екстрагента. 

Висновки. 
Були проведенні експерименти порівняння накопичення загальних сухих 

речовин хмелю в екстрагенті – воді, при різних температури та гідромодулю. 
Було встановлено, що з підвищенням температури вихід екстрактивних 

речовин з шишки хмелю збільшується і досягає свого максимуму за 
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температури 60 °С, що можна пояснити зниженням в’язкості води і 
збільшенням швидкості молекулярної дифузії за рахунок підвищення 
кінетичної енергії молекул. 
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Анотація. В роботі розглядається один з методів контролю якості програмного 
забезпечення на основі виділення необхідних атрибутів та метрик для його аналізу та 
супроводу, а також підходи до їх підбору на основі первинного, кореляційного та 
регресійного аналізу даних. 

Ключові слова: атрибути якості програмного забезпечення, зрозумілість, повнота 
функціональності, прямі метрики, LOC, BOvR. 

Abstract. This work considers one of the methods of software quality control based on the 
selection of the necessary software quality attributes and metrics for analysis and maintenance, as 
well as approaches to their definition based on primary, correlation and regression data analysis. 

Key words: software quality attributes, understandability, functionality completeness, direct 
metrics, LOC, BOvR. 

Introduction. 
One of the main difficulties during software architecture developing is to 

evaluate the available design options and choose the best ones. Additionally, even 
after the right decisions were made during initial phase of the system development, it 
is crucial to control quality of produced changes in the system afterwards. The main 
reason of problems with depicted needs is that developers are unclear about what 
criteria they should use to make design decisions and why. Some developers rely on 
their previous engineering experience and personal preferences in methods, 
technologies, tools, and patterns. The problem is that each member of the 
development team has its preferences, opinions and assumptions. As a result, it can 
be difficult to reach consensus on the team and agree on some decisions. The debate 
about subjective opinions and preferences can not only damage the relationship 
between colleagues but may not necessarily lead to a software architecture optimized 
to achieve business goals. 

Source: [1,4,9] 
Main Text. 
The goal of this work was to practically apply methods of empirical software 

engineering, algorithms for data collection and analysis. Results include software 
measurement, analysis and selection of direct and indirect metrics for research and 
identification of dependencies between direct and indirect metrics. Based on received 
result were built dependencies between software metrics and software expertise 
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properties selected by individual variation.  
For measurement results analysis were used primary statistical analysis, expert 

estimations, correlation and regression analysis. Primary data analysis is the process 
of comprehending the data collected to answer research questions or to support or 
reject research hypotheses that the study was originally designed to evaluate. 
Correlation analysis gives possibility to make some conclusions about which metrics 
and expert estimations are much coupled, and which are not. Regression analysis 
involves both graphical construction and analytical research and gives an ability to 
make a conclusion about which metrics and expert estimations are the most coupled. 
Analyzing regression lines for metrics of normal and unnormal distributions give an 
ability to identify tuples between pairs of ‘metric – expert estimation’ 

Relationship between metric and expertise includes building direct relationships 
between the metric and expertise, indirect metrics and expertise. Additionally, was 
determined whether they have common trends of the relationship between those 
direct metrics and expert estimates, indirect metrics and expert estimates. 

Source: [2,3,5-8] 
Conclusions. 
As the results of the work, there can be named tuples of ‘metric – expert 

estimation’ that are most coupled: Height of Inheritance Tree (HIT) – 
Understandability quality attribute (for normal distribution – linear dependence), 
Lines of Code (LOC) – Understandability quality attribute, Base Class Overriding 
Ratio (BOvR) – Understandability quality attribute, BOvR – Functionality 
completeness quality attribute (for unnormal distribution – nonlinear dependence). 
The practical results of this work can be applied for software measurements to 
analyze what changes in the code (affecting given metric) will cause increasing or 
decreasing of that software quality attribute. 
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Анотація. В статті розглянуто застосування дронів у сільському господарстві, на 

близьких та віддалених угіддях. Зазначено економічне обґрунтування застосування 
безпілотних літальних апаратів фермерами. Найчастіше їх застосовують в сільському 
господарстві: визначають щільність засівання, висаджують рослини, обприскують посіви 
добривами чи хімікатами, проводять спостереження, контролюють роботу працівників та 
сільськогосподарської техніки, ведуть охорону угідь навіть вночі. Перераховано переваги 
використання безпілотників в цілях економії часу на постійні об’їзди на транспорті, але 
вказані і недоліки. Авторами виділено 3 недоліки використання дронів фермерами. 

Ключові слова: дрон; аграрне виробництво; літакові дрони; мультироторні дрони; 
дрони-фермери; дрон-опудало.  

Abstract. The article considers using of drones in agriculture, on near and far lands. The 
economic substantiation of unmanned aerial vehicles using by farmers is indicated. They are most 
often use in agriculture: they determine the density of sowing, plant plants, spray crops with 
fertilizers or chemicals, conduct observations, monitor the work of workers and agricultural 
machinery, protect lands even at night. The advantages of using drones to save time on regular 
detours are listed, but there are also disadvantages. The authors identified 3 disadvantages of using 
drones by farmers. 

Keywords: drone; agricultural production; aircraft drones; multirotor drones; farmer 
drones; drone scarecrow. 

Вступ. Використання дронів в землеробстві в сільському господарстві – 
одне з найбільш перспективних напрямків застосування цієї технології. БПЛА 
можуть бути ефективно використані для планування і контролю етапів 
сільськогосподарського виробництва, а також для хімічної обробки посівів та 
інших рослин. При цьому основним критерієм для впровадження БПЛА є 
економічна доцільність. 

Останнім часом в Інтернет-ресурсах з’явилося багато інформаційних 
повідомлень про безпілотні системи – дрони. У зв’язку з цим ми вирішили 
з’ясувати переваги і недоліки цієї технічної новинки та проаналізувати 
ефективність її застосування в аграрній промисловості. 

Виклад основного матеріалу. Робочі «трутні». 
Нині аграрне виробництво – це високотехнологічна галузь, де 

http://nubip.edu.ua/en/node/12064
http://nubip.edu.ua/en/node/12064
http://nubip.edu.ua/en/node/12064
http://nubip.edu.ua/en/node/12064
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використовуються найсучасніші досягнення науки і техніки та комп’ютерної 
інженерії. ГІСтехнології, дистанційний моніторинг посівів, точне землеробство, 
прогнозування врожаїв – це реалії сучасного сільського господарства. Отже, не 
дивно, що все частіше над полями можна побачити старанно працюючі дрони, 
назва яких, за іронією, походить від англійського «трутень» [1]. 

За оцінками компанії PwC, у 2015 році потенціал цільового ринку, який 
може використовувати БПЛА (безпілотні літальні апарати) в сільському 
господарстві, становив 32,4 млрд дол. США. Аграрний сектор нині є основним 
споживачем послуг дронів. Наприклад, у США, за оцінками Міжнародної 
асоціації безпілотних систем (AUVSI), 80% цивільних дронів застосовується 
саме в сільськогосподарській галузі [1]. Великим попитом безпілотники 
користуються і на нашій Українській землі. 

Варто відзначити, що розвиток ринку так званих «малих БПЛА» вагою до 
25 кг на сьогодні є одним із найбільш зростаючих. За прогнозами ABI Research, 
до 2025 року він перевищить 30 млрд дол., із них 70% припадатиме на 
комерційний сектор і, в першу чергу, на сільське господарство [2]. 

Які бувають дрони 
Найбільш поширеними в усьому світі є два види безпілотників: літакові 

(наприклад, еBee Ag від SenseFly) та мультироторні (мабуть, 
найпопулярнішими серед них нині є різні моделі квадрокоптерів Phantom від 
DJI). Мультироторні дрони залежно від кількості гвинтів (роторів) поділяються, 
відповідно, на три- квадро-, гекса- та октокоптери [1]. Мультироторні дрони 
загалом дешевші, але, як правило, поступаються у терміні безперервного 
польоту, мають менше охоплення території за один виліт та меншу 
вантажопідйомність [1].  

Що можуть дрони? 
Навіщо дрон-фермер у сільському господарстві? Безпілотні апарати 

допомагають в сільськогосподарській сфері. Причому, на усіх етапах: 
визначають щільність засівання, висаджують рослини, обприскують їх 
добривами чи хімікатами. Термальні датчики на дроні моніторять стан рослин, 
слідкують за різницею кольорів та темпами зростання. Виходить, що завдяки 
дрону фермер може зекономити купу часу та грошей [3]. 

Ще одна цікава розробка – дрон-опудало, який захищає врожай від 
шкідників, зокрема птахів чи диких тварин [6]. 

Розглянемо найпоширеніші причини застосування дрона у сільському 
господарстві. Його використовують для раннього виявлення шкідників, хвороб, 
потреби рослин в іригації, дефіциті азоту тощо. З цією метою на борту дрона 
закріплюють RGB-камери з високою роздільною здатністю, а також мульти- та 
гіперспектральні камери. Дрон облітає відповідні угіддя й сканує їх. Отримана з 
камер дрона інформація аналізується і порівнюється з показниками 
стандартних угідь. На підставі відхилень між фактичними та стандартними 
даними і виявляють шкідників, хвороби, нестачу води. Наприклад, за 
допомогою мультиспектральної зйомки визначають рівень вмісту азоту в ґрунті 
та рослинах, моніторять стан посівів, прогнозують врожайність тощо [4]. 

На підставі зйомки складають електронні карти полів з виділенням на них 
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необхідної інформації. Це може бути інвентаризація посівів, угідь. Наприклад, 
визначення потреби в застосуванні добрив за допомогою дрона скорочує 
кількість внесених добрив до необхідного рівня [4]. 

Великі агропідприємства і в усьому світі починають активно 
використовувати дрони у виробництві. Укрлендфармінг також використовує 
"безпілотники" як для для збору і аналізу оперативної інформації агрономами, 
так і з метою безпеки. Дрон - це польовий помічник нашого агронома. Можна 
побачити найкращим чином стан різних рослин і прийняти рішення щодо 
проведення обприскування, щоб погасити зростання бур'янів, або підгодівлі, 
щоб відновити стан вегетації рослин [6]. 

Спостереження, контроль за роботою працівників, сільськогосподарської 
техніки, охорона угідь – ще одна прикладна сфера застосування дронів. А 
встановлення на дрони тепловізорів забезпечує також охорону вночі [4]. 

Розглянемо найпоширеніші причини застосування безпілотників у 
військових цілях. Дрони використовують у пошукових та рятувальних 
операціях, захисті державних кордонів, продажу нерухомості, розваг та у 
військових цілях. [4]. Україна наразі ще не стикнулася з більшістю проблем, які 
спричинені неконтрольованим використанням дронів, але поточна ситуація 
(сильна зацікавленість з боку підприємців та військових) потребує пильної 
уваги законодавців. Зобов’язання, взяті Україною за міжнародними 
договорами, включаючи Договір про асоціацію між Україною та ЄС, вимагають 
від України прийняття законів, що відповідають вимогам спільного повітряного 
простору [5]. 

Чи варто купувати дрон? 
Для стеження за худобою чи крадіями достатньо, наприклад, звичайної 

цифрової камери, яка передаватиме зображення на приймаючу станцію. З цим 
легко впораються сучасні популярні моделі мультикоптерів. Це стосується 
також візуальної оцінки, наприклад, забур’яненості чи пошкодження гризунами 
у невеликих господарствах. 

Отже, якщо фермер ставить перед собою саме таку мету, є сенс розглянути 
можливість придбання мультикоптеру. Він має нескладне програмне 
забезпечення, що дозволяє досить легко освоїти навички управління та 
починати цей дрон використовувати. Однак потрібно мати на увазі, що 
безперервна робота найбільш поширених моделей мультикоптерів триватиме 
наразі 25–30 хвилин. 

Для того ж, щоб здійснювати ефективний моніторинг ґрунтового покриву 
та сільськогосподарських культур, лише фотографувати поля недостатньо. 

По-перше, отримані попередньо і вже опрацьовані зображення необхідно 
інтерпретувати. Для цього потрібні досвід і знання у сфері тематичного 
дешифрування знімків. Тобто потрібен спеціаліст, що знається на ГІС, 
картографії, дистанційному зондуванні, ґрунтознавстві, рослинництві та 
агрономії [1]. 

По-друге, моніторинг за допомогою дронів передбачає отримання 
величезного обсягу «сирих» первинних даних з камер, які мають пройти 
спеціальну процедуру опрацювання перед тим, як стати придатними для 
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аналізу та інтерпретації. Для цього необхідна потужна комп’ютерна техніка [1]. 
По-третє, для оцінювання захворюваності рослин чи забезпеченості їх 

азотом використовують дані зйомки спеціальними камерами в ближньому 
інфрачервоному (NIR) діапазоні. Для аналізу зволоження та теплового стресу 
рослин використовують теплові камери. Відповідно ціна такого обладнання 
значно вища від вартості звичайних фотокамер [1]. 

Висока вартість спеціальної апаратури, складність первинної обробки та 
подальшого дешифрування даних слугують вагомим аргументом на користь 
праці спеціалістів та спеціалізованих компаній, з якими часто співпрацюють 
великі агрохолдинги. 

Наявність «ока з неба» працює і як психологічний фактор, що дисциплінує 
рядових працівників. А це, як свідчить досвід спілкування з керівниками 
агропідприємств, суттєвий чинник підвищення ефективності виробництва.  

Висновок. Щоб зрозуміти, як і для чого використовуються дрони в 
сільському господарстві, необхідно усвідомити, що сучасний дрон, це, 
передусім, – робочий інструмент, який допомагає досягти певних цілей.  

Однак треба враховувати, що пряме спостереження за наземними 
об’єктами та моніторинг у вигляді оцінки стану ґрунту і рослинності 
потребують різних підходів щодо техніки зйомки та опрацювання даних. Отже, 
насамперед необхідно чітко розуміти, з якою метою планується 
використовувати безпілотник. 
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Анотація. В роботі розглядається проблема розвитку цифрової компетентності 

студентів закладу вищої світи. Сьогодні сучасний конкурентоспроможний фахівець повинен 
володіти певним рівнем цифровий компетентності. Аналіз робіт в галузі цифрової 
компетентності показав, що дане поняття є маловивченим. Автором пропонується 
уточнення терміну «цифрова компетентність» в порівнянні з терміном «інформаційно-
комунікаційна компетентність». В якості однієї з умов розвитку цифрової компетентності 
студентів ЗВО пропонується проектування цифрового освітнього середовища. 

Ключові слова: цифрова компетентність, цифрова трансформація, цифрове освітнє 
середовище. 

Abstract. The problem of development of digital competence of students of the institution of 
the higher world is considered in the work. Today’s modern competitive professional must possess 
a certain level of digital competence. Analysis of work in the field of digital competence has shown 
that this concept is poorly understood. The author proposes to clarify the term "digital competence" 
in comparison with the term "information and communication competence". As one of the 
conditions for the development of digital competence of freelance students, the design of a digital 
educational environment is proposed. 

Key words: digital competence, digital transformation, digital educational environment. 
Вступ. У XXI столітті система освіти повинна забезпечити кожному 

доступ до навчання протягом усього життя, підготувати 
конкурентноспроможного фахівця, який володіє професійними вміння та 
компетентностями, затребуваними в світі, який стає все більш цифровим. 

Цифрова трансформація усіх галузей суспільства стає поштовхом до 
вироблення нових стратегій в цифровому просторі і, в зв’язку з цим, 
трансформує поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність» до 
поняття «цифрова компетентність». Цифрова компетентність є важливим 
аспектом соціальної адаптації особистості в актуальних умовах цифровізації 
суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій в галузі цифрової компетентності 
показує, що дане поняття є актуальним, але малодослідженим. 

Основний текст До недавнього часу широке застосування мало поняття 
«інформаційно-комунікаційна компетентність». Науковці по різному трактують 
це поняття. Частина авторів вважає, що «інформаційно-комунікаційна 
компетентність» ґрунтується на технічному компоненті і являє собою вміння 
застосовувати технічні засоби для пошуку, зберігання і обробки інформації. 
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Інший підхід у визначенні інформаційно-комунікаційної компетентності 
орієнтований на терміни «інформація» і «комунікація», в суть яких вкладається 
сприйняття інформації суб’єктом шляхом комунікації. 

О.М. Спірін трактує інформаційно-комунікаційну компетентність як 
підтверджену здатність особистості використовувати на практиці 
інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних 
індивідуальних потреб і розв’язування суспільно-значущих, зокрема 
професійних, задач у певній предметній галузі [3]. 

Цифрова трансформація суспільства зумовила появу нового поняття 
«цифрова компетентність». Цифрова компетентність є новою концепцією, що 
описує навички, пов’язані з технологіями [2]. 

Серед необхідних навичок успішності незалежно від специфіки діяльності 
науковці виділяють soft skills (англ.) − «м’які навички», тобто соціальні, і hard 
skills (англ.) − «тверді навички», тобто професійні. Однак, у зв’язку з 
цифровізацією суспільства в останні роки було виділено нову групу навичок, 
яка стосується будь-яких фахівців в умовах цифрової економіки − digital skills 
(англ.) − «цифрові навички». Причому, навички використання цифрових 
технологій повинні ґрунтуватися на чіткому розумінні їх сенсу, усвідомленні 
мети їх використання, і, найважливіше, критичного оцінювання результату 
діяльності. Наприклад, критичний відбір інформації для розміщення в 
соціальних мережах, обережне вчинення фінансових онлайн операцій, 
розуміння того, що Інтернет і гаджети небезпечні і що обсяг цифрової 
інформації, який людина генерує з їх допомогою щодня, в підсумку становить 
його «цифровий слід» в цифровому просторі і його неможливо видалити. 

Європейська комісія в своєму визначенні цифрової компетентності (digital 
competency), підготовленому в рамках Плану дій з розвитку цифрового освіти 
(DEAP), підкреслює важливість свідомого і відповідального використання 
цифрових технологій в навчанні та професійній діяльності. 

У дослідженні «Цифрова компетентність на практиці: рамковий аналіз», 
оприлюдненому Європейською комісією цифрова компетентність визначається 
як одна із ключових компетентностей для навчання впродовж життя. Цифрова 
компетентність — це впевнене, критичне і відповідальне використання та 
взаємодія з цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності та 
участі у житті суспільства [1]. 

На думку Дагу Белшоу, не існує єдиної стратегії цифрового поведінки, 
єдиної цифрової грамотності. Всі ці норми варіюються в залежності від 
культурних обставин, в залежності від соціальних контекстів і навіть в 
залежності від віку користувача. Дослідник виділяє 8 елементів цифрової 
грамотності: культурологічний (як себе вести), когнітивний (як робити), 
конструктивістський (як використовувати), комунікативний (як спілкуватися), 
конфіденційний (як ставитися), креативний (як створювати), критичний (як 
оцінювати), цивільний (як брати участь) [4]. 

На основі вищесказаного, можна зробити висновок, що принципова 
відмінність цифрової компетентності від інформаційно-комунікативної 
компетентності полягати в інтеграції відповідальності і мотивації, що означає 
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необхідність розвитку у суб’єкта критичного мислення. 
Формування в Україні цифрового суспільства і цифрової економіки 

вимагає відповідної цифрової трансформації системи освіти, спрямованої на 
підготовку фахівця, що використовує в своїй професійній діяльності цифрові 
технології.  

Формування цифрової компетентності студентів ЗВО проблема, для 
вирішення якої необхідні науково-педагогічні дослідження і певна цифрова 
трансформація освітнього середовища. У зв’язку з цим, однією з умов розвитку 
цифрової компетентності студентів ЗВО ми вважаємо проектування цифрового 
освітнього середовища, яке забезпечує можливість конструювання власних 
знань, необхідних для адаптації до актуального ринку праці, використання 
відкритих онлайн освітніх платформ та інших ресурсів глобальної мережі 
Інтернет. 

Висновки. У процесі дослідження були розглянуті підходи щодо 
визначення понять «інформаційно-комунікаційна компетентність», «цифрова 
компетентність» та обґрунтовано відмінність між ними. 

Окреслено одну із умов розвитку цифрової компетентності студентів 
ЗВО ─ проектування цифрового освітнього середовища. 
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Аннотация. В современной России, развитие гражданского общества, переживает 
состояние модернизации под требования государства и общества. Добровольные пожарные 
дружины и общества добровольных спасателей являются реально действующими 
институтами гражданского общества, но в их деятельности существуют проблемы в 
привлечении, отборе волонтеров и   их дальнейшего формирования, как людей 
обеспечивающих безопасность населения. Для решения этой проблемы, необходимо 
дополнить парадигму безопасности, социально-гуманитарным содержанием.  В таком 
аспекте, нужно ставить цель привлечения молодежи, с подросткового возраста и учета 
морально-этических норм общества. В итоге, на основе разработанных методик во 
взаимодействии с учебными заведениями и структурами МЧС России, могут быть 
реализованы учебные программы подготовки повышения  культуры безопасности, основ 
пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях, адаптированных для 
школьников и студентов.  

Результаты исследования могут иметь прикладное значение для  самоопределения 
молодежи,  повышения  мотивации и специальной подготовки волонтеров,  обновления 
состава добровольных пожарных дружин и обществ добровольных спасателей. В конечном 
итоге, такие решения могут влиять  на повышение уровня безопасности в обществе.  

Ключевые слова: волонтерство, добровольная пожарная охрана, пожарная 
безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, мотивация, рекрутинг. 

Abstract. In modern Russia, the development of civil society, experiencing a period of 
modernization under the requirements of the state and society. Voluntary fire brigades and 
voluntary rescuers are actually existing civil society institutions, but their activities there are 
problems in attracting, selection of volunteers and their further development, as the people 
providing security for the population. To solve this problem, you should change the security 
paradigm, social and humanitarian content. In this aspect, you need to set a goal of attracting 
youth, adolescence, and consideration of moral and ethical norms of society. In the end, on the 
basis of the developed techniques, in cooperation with educational institutions and bodies of 
EMERCOM of Russia, can be implemented the curricula for the training of improving the safety 
culture, the basics of fire safety and protection in emergency situations, adapted for students.  

The results of the study may have practical value for self-determination of youth, motivation 
and training of volunteers, updates the composition of the voluntary fire brigades and voluntary 
rescue societies. Ultimately, such decisions may influence the improvement of safety in society. 

Key words: volunteering, voluntary fire protection, fire safety, emergency protection, 
motivation, recruiting. 

Для общества и государства, безопасность жизнедеятельности населения  
является актуальной задачей. Наиболее приоритетной и социально значимой 
проблемой  в России является возникновение пожаров и чрезвычайные 
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ситуации природного и техногенного характера,  в  которых погибают люди, и 
наносится значительный материальный ущерб экономике. Создание 
полноценного гражданского общества в России является задачей, которую 
стремятся достичь государственная власть  и сами граждане.  

Для реализации названных задач потенциальную возможность имеют 
такие  институты гражданского общества,   общественные организации в сфере 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.. Совершенствование 
этого движения может оказать влияние на снижение количества гибели людей 
при ЧС и снижения наносимого материального ущерба, а граждане 
участвующие в таких обществах  имеют возможность приобрести повышенную 
мотивацию гражданской активности.  

Цель данного исследования: совершенствование методов привлечения  и 
обучения школьников и студентов в волонтерство, связанное с обеспечением 
пожарной безопасности и  проведением спасательных работ.   

Новизна заключается в исследовании  способов привлечения волонтеров, 
выявления  их мотивации,  методов отбора,  обучения будущих членов 
добровольных пожарных дружин  и обществ добровольных спасателей. 
Междисциплинарность исследования выражается в применении участниками 
основ методов таких отраслей  наук, как: безопасность жизнедеятельности, 
психология, педагогика, пожарная безопасность.  

Для гражданского общества главным условием является возможность 
добровольного и взаимного заключения договора между государством и ее 
гражданами. Население представляет цивилизованное государство как 
принятие ею, от  граждан добровольную передачу своих прав, а со стороны 
государства – ограничение сферы охвата власти в пользу реализации свобод 
своих граждан. По Гегелю - гражданское общество зависит от законов, но и оно 
не регулируется государством[3]. 

В гражданском обществе определяющей характеристикой становится 
гражданская активность. Его критерием служит количество бескорыстных и 
добровольных действий людей во благо других. Такая деятельность считается 
добровольчеством или волонтерством. 

 По результатам  исследований ВЦИОМ, в 2017 году выяснилось, что 
основным мотивом для вступления в волонтерскую организацию явилось 
«провести интересный досуг» - 48 % респондентов. По результатам других 
опросов: хотели чувствовать себя полезными обществу – 37%; реализовать свои 
инициативы – 32 %; приобрести знания и навыки – 31% [4].  

Возрастной состав активной части населения, участвующих  в 
волонтерских движениях, это – граждане 45-59 лет, а молодежь от 18 до 24 лет 
задействовано меньше всех остальных.  Поэтому, актуальной является 
воспитание культуры добровольчества, начиная с подросткового возраста. 
Привитие необходимых установок в раннем возрасте требуется для нового 
поколения, чтобы они строили основу добровольческой деятельности во благо 
развития гражданского общества [5]. 

Добровольчество или волонтерство показатель  гражданской активности 
граждан. Труд добровольца- пожарного связан с риском, потому что, он 
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отвечает не только за себя, но и за жизнь других людей, поэтому не 
предусматривает принуждения. При этом его мотивация основывается на 
привитых с молодости ценностях и убеждениях, удовлетворении социальных и 
духовных потребностей [7]. 

Люди  могут участвовать в добровольных действиях, чтобы бороться с 
повсеместным отчуждающим характером производительной деятельности в 
капиталистических экономиках, стремясь достичь большей 
степени самореализации. [8]. 

 При возникновении чрезвычайных ситуаций население ожидает 
необходимые действия со стороны государства, а также мобилизуются 
институты гражданского общества. В такие моменты, проявляют свою 
деятельность  добровольные пожарные дружины и общества добровольных 
спасателей, являющиеся  активными  элементами гражданского общества [9]. В 
основном, такие элементы выполняют свои задачи на муниципальном уровне 
[10]. 

В добровольных пожарных больше всего нуждается сельская местность. 
По статистике пожарной безопасности России, количество пожаров в селах в 
два раза больше чем в городах, а количество погибших превышает более  3 раз 
[11] .  

В сельской местности  каждый год ущерб от пожаров составляет 35-40 % 
от общего ущерба по России» [11]. 

В настоящее время, большинство сельских населенных пунктов остаются 
без прикрытия государственной противопожарной службы, поэтому защищать  
их от пожаров должны добровольные пожарные организации.  

Нужно развивать  волонтерские движения на уровне поселений, которые 
бы охватывали местное население с целью закрепления статуса их полномочий 
[15]. 

Добровольные пожарные организации преследуют цель консолидации 
действий граждан в борьбе против  пожаров, когда государственные 
противопожарные службы не могут обеспечить безопасность в этой сфере. 
Настоящее время, ДПО не имеет возможности самостоятельно выполнять 
возложенные на него обязанности, в полном объеме. Модернизация ДПО 
может оказать содействие  формированию развитого гражданского общества и 
действительно правового государства [18]. 

К сожалению, имидж волонтера и восприятие населением добровольчества 
в России все еще недостаточно однозначна. Часто,  волонтёрская деятельность 
в нашей стране не приживается и не всегда одобряется большинством 
населения. На наш взгляд, оно связано со стереотипом о бессмысленности 
добровольческой деятельности и отсутствия экономических благ от участия 
[22]. 

Поэтому очень важно общественное мнение. Пожарные добровольцы 
будут наиболее удовлетворены, когда они мотивированы ценностями службы 
на государство, поддержкой среди близких  им социальных кругов, также 
зависит от эффективных результатов  работы и самостоятельности [23]. 

При эффективной работе таких обществ, широкой информировании их 
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деятельности, возможно изменение общественного мнения и возникновения 
одобрения. Поэтому важна модернизация этой системы, за счет применения 
инновационных технологий в отборе  волонтеров, планирования деятельности 
и профессионального обучения.  

Trexler, Christine M.  считает, что нужно  для сельских пожарных 
компаний-добровольцев разработать стратегический маркетинговый план, 
основанный на обучения членов сообщества, активной поддержки и 
поддержания работающих добровольцев [24]. 

Добровольные пожарные дружины и нештатные спасательные 
формирования могут готовить специалистов в сфере безопасности. Таким 
образом, указанные институты гражданского общества могут восполнять 
кадровый резерв МЧС России за счет школьников и студентов- волонтеров. Для 
выполнения такой задачи можно объединить школы и университеты для 
получения сильной базы специальной профессиональной подготовки [25].  

Заключение 
Исследуемые институты гражданского общества – общества 

обеспечивающие безопасность могут иметь большой авторитет среди 
населения, они сравнительно сильно интегрированы с государственными 
структурами и менее автономны, но имеют потенциальную возможность 
влияния на общество. Такие добровольные общества,  могут стать движущей 
силой в модернизации общественной жизни страны. Для эффективного 
привлечения волонтеров в работу добровольной пожарной охране и обществах 
добровольных спасателей, нужно проводить подготовительную работу среди 
молодежи - школьников и студентов, включающую в себя мероприятия 
агитации, обучения методам безопасного поведения  и  привлечения в 
общественные организации, работающие в сфере безопасности.  
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Анотація. В роботі розглядається питання підвищення ефективності роботи 
транспортної системи, за рахунок використання методів транспортної логістики та 
системних досліджень у суміжних областях логістики. 

Ключові слова: транспортна логістика, системні дослідження,складська логістика, 
розподільча логістика, логістика постачання  

Abstract. The paper considers the issue of improving the efficiency of the transport system 
through the use of transport logistics methods and systems research in related areas of logistics. 

Key words: transport logistics, systems research, warehousing logistics, distribution logistics, 
supply logistics 

Вступ. 
Транспортна логістика була виділена з наукового напрямку логістики, для 

вирішення транспортних проблем виникають в логістичних системах. 
Саме поняття логістична система, має на увазі системність і системний 

підхід до побудови, функціонування та управління системою і до взаємодії її з 
навколишнім середовищем. 

Однак, наявність безлічі методів і визначень, видів логістик і їх цілей, 
призводить до сегментації пошуку рішень і необхідності проведення системних 
досліджень у всіх областях логістики для знаходження ефективного вирішення 
тієї чи іншої транспортної задачі. 

Таким чином, в складської логістики, наприклад, транспортна складова 
розглядається як деяка постійна витрат, і лише зрідка носить нелінійний 
характер і вноситься в формулу як функція. Однак, якщо не розрахувати 
необхідний розмір замовлення, неможливо розрахувати ні транспортні витрати, 
ні логістичні витрати, ні управляти, ні організовувати і планувати транспортний 
потік. 

Отже, фахівець транспортник, не може собі дозволити нехтувати 
суміжними областями логістики, а навпаки повинен їх вивчити, 
використовувати і доповнювати. А значить проблема системних досліджень у 
всіх областях (не тільки суміжних) логістики, є актуальною і потребує 
подальшого вивчення. 

Джерело: [1, 2] 
Основний текст. 
Розглянемо лише деякі галузі логістики, виділивши основні проблеми та 

можливі способи їх використання в транспортній логістиці. 
Складська логістика окрім спрощення транспортних витрат у своїх 

розрахунках, має дуже слабке відображення динамічних процесів у складських 
операціях. Тому для транспортних систем використання методів складської 
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логістики має доцільність лише при плануванні та організації роботи 
транспорту. Однак методи цільового конфлікту, при використанні загальних 
критеріїв, або параметрів транспортного потоку можуть скоротити час на 
прийняття рішень, зменшити коло необхідних параметрів для управління 
транспортною системою. 

У логістиці постачання основна увага приділяється постачальнику, а 
критеріальною оцінкою є споживач, що вже несе в собі сильні протиріччя, так 
як неможливо задовольнити їх рівнозначно. Але крім комерційного питання і 
відповідно економічних методів в логістиці постачання є чіткі завдання 
контролю якості поставки (своєчасність, вартість, потрібна кількість і т.д.), в 
цьому питанні відбувається взаємодія з транспортною системою і відповідно з 
методами транспортної логістики. 

У логістиці постачання дуже добре опрацьовано питання віддаленого 
узгодження, пошуку і оцінки якості товару і послуг на ринку. Для транспортних 
систем на даний момент є новим робота через мережу Інтернет, швидка зміна 
ланок транспортної мережі, і їх оцінка. Інформаційна підтримка подібних 
рішень і завдань, добре опрацьована і стандартизована в логістиці постачання. 

Розподільча логістика також має розходження у критеральній оцінки, тому 
що взаємодіє з оптовим покупцем, а не з кінцевим споживачем. У даному 
випадку економічні методи не так потужні як в логістиці постачання, а 
найбільша спрямованість на розподіл товаропотоку по мінімуму сумарних 
витрат. Тобто формується завдання для транспортної логістиці, але можливо 
скоротити заробітну плату, а можливо оптимізувати технологічний процес. В 
даному випадку транспортну логістику треба доповнити  методами прогнозу та 
розподілу за наведеними витратами для ефективної взаємодії фахівців. 

Джерело: [ 3, 4] 
Висновки. 
Були розглянуті питання використання методів цільового конфлікту 

складської логістики, методів розподільчої логістики, та потужних 
інформаційних методів логістики постачання при регулюванні, управлінні, 
плануванні та організації роботи транспортних систем. 

Були виділені основні недоліки та ефективність використання системних 
досліджень у транспортних системах. Це дозволить впровадити необхідні 
методи суміжних областей логістики в роботу транспортних систем. 
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Анотація. В работе рассмотрены логистические методы управления надежностью и 

экологичностью материальных потоков промышленных предприятий, которые объединяют 
два взаимосвязанных начала – обеспечение исправности, как условие безотказности 
транспортного процесса, и обеспечения исправности, как условие переработки груза без 
потерь загрязняющих окружающую среду. 

Ключові слова: жизненный цикл вагонов, потоковые процессы, логистические цепи, 
экологический ресурс, перевозочный цикл, надежность, экологичность, окружающая среда 

Abstract. The work considers the logistic methods for managing the reliability and 
environmental friendliness of the material flows of industrial enterprises, which combine two 
interconnected principles – ensuring serviceability as a condition for the reliability of the transport 
process, and ensuring serviceability as a condition for processing cargo without loss of 
environmental pollution.. 

Key words: wagon life cycle, flow processes, logistics chains, environmental resource, 
transportation cycle, reliability, environmental friendliness, environment 

Вступление. 
Логистика ресурса жизненного цикла вагонов промышленного 

предприятия зависит от интенсивности потоковых процессов (материальных, 
информационных потоков, услуг), обеспечивающих поддержание жизненного 
цикла вагонов с максимизацией использования их экологического ресурса. 

Логистические цепи вагонопотоков включают подвижные источники 
загрязнения окружающей среды. 

Основний текст С системных позиций логистический поток [1], 
максимизирующий экологический ресурс, начинается с разработки проектных 
характеристик вагона, обеспечения этих характеристик в процессе 
изготовления, соблюдения норм и условий эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта. 

Логистические операции завершающей фазы жизненного цикла, 
организованные с системных позиций позволяют найти равновесие между 
безопасностью, экологичностью и экономичностью для периода необходимой 
замены физически и модельно устаревшего вагона на новый.  
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Логистическая операция определения остаточного ресурса, выполняемая 
расчетно-экспериментальным путем, реализуется множеством условий и 
действий параметров среды, которые могут быть случайными, 
фиксированными и неопределенными. Логистическая поддержка действий по 
определению и использованию остаточного ресурса связана со своевременной 
доставкой требуемых материальных и информационных ресурсов при 
рациональном уровне логистических издержек и взаимодействии с внешней 
средой. Недостаточно эффективно проведенные логистические операции по 
оценке и использованию остаточного ресурса, приводят к значительным 
потерям, размер которых для предприятия несоизмерим с затратами для 
нахождения этапа прекращения жизненного цикла вагона. 

Начальные и конечные операции в продвижении грузов на 
промпредприятии образуют транспортно-логистическую сеть. При движении 
грузов принимаются в расчет все действия, происходящие по пути их 
продвижения. 

В процессе движения груза по маршруту производится ряд операций, 
основными из которых являются перевозка груза транспортными средствами, 
погрузочно-разгрузочные работы и хранение грузов на складах. Перевозку 
грузов в логистической цепи транспортными средствами можно рассматривать 
как последовательность циклических операций, где каждое транспортное 
средство перевозит груз из одного пункта в другой, а затем возвращается и 
повторяет операцию. Погрузочно-разгрузочные работы также можно 
рассматривать как последовательность циклических операций погрузочно-
разгрузочного оборудования [2], которые в комплексе и при наличии 
неисправного состояния техники оказывают негативные действия на  
окружающую среду. 

В логистической схеме как совокупности условий обращения вагонов 
различные действия, производимые в течение перевозочного цикла включают: 
погрузку, транспортировку груза, выгрузку, следование в порожнем состояниик 
пункту очередной погрузки. Кроме производственных действий, цикл может 
содержать задержку. Задержки могут быть двух типов:  

– задержки вызваны невозможностью вагона осуществить погрузку или 
разгрузку груза из-за того, что соседнее звено не находится с ним в фазе;  

– задержки вызваны поломкой или остановкой вагона. 
В специальной литературе используется также понятие «слабого звена» 

логистического цикла [3], т.е. какой-либо операции, ненадлежащее выполнение 
которой сказывается отрицательно на эффект всего логистического цикла и 
длительность жизненного цикла вагона в целом. 

Как последовательность звеньев логистической цепи, описанный процесс 
схематически представлен на рисунке 1.  

Основными звеньями для транспортных средств логистической цепи 
являются: погрузка, перевозка, разгрузка, возвращение.  

Обозначим число вагонов i-го типа, находящихся в  к-м состоянии хi (к), а 
интенсивности перехода средства i-го типа из состояния к в состояние IµКl 

(i). 
Тогда цикл их работы в границах ситирайона может быть описан системой 
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дифференциальных уравнений вида: 
 

x i (1) = - µ12 
(i) хi (1) + µ41 

(i) хi (4),                          (1) 
x i (2) = - µ23 

(i) хi (2) + µ12 
(i) хi (1),                          (2) 

x i (3) = - µ34 
(i) хi (3) + µ23 

(i) хi (2),                          (3) 
x i (4) = - µ41 

(i) хi (4) + µ23 
(i) хi (3).                          (4) 

 
Величины х(к) и µк1

(i) являются в общем случае функциями времени, однако 
для простоты записи индексы «t» опускаются. 

 
Рис. 1. Схема транспортно-логистического процесса 

Авторская разработка 
 
Очевидно, что: 
 

                               (5) 
где Ni – общее число транспортных средств. 
 
Определение общего количества вагонов с учетом их количества в каждом 

звене логистической цепи и расчетная интенсивность процессов в 
логистическом цикле – необходимое условие для обоснования длительности 
жизненного цикла и процессов взаимодействия вагонных потоков со средой. 

Выводы. 
Рассмотренные в работе логистические методы управления надежностью и 

экологичностью материальных потоков промышленных предприятий 
объединяют два взаимосвязанных начала – обеспечение исправности, как 
условие безотказности транспортного процесса, и обеспечения исправности, 
как условие переработки груза без потерь загрязняющих окружающую среду. 

В пределах жизненного цикла, возникающие неисправности, если их 
своевременно не устранить, перерастают в отказы и аварии. Поэтому анализ 
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закономерностей зависимости экологичности от технического состояния 
вагонов как передаточной функции процесса определяет необходимость 
использования достижений теории транспортных потоков и систем, теории 
надежности и теории восстановления для повышения надежности и 
экологичности вагонов в транспортных процессах промышленного 
предприятия, и способствует интеллектуализации управления готовностью 
вагонных парков.  
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Abstract. Polymer materials and composites based on them in recent decades are 

increasingly replacing the world market with familiar materials, such as wood, metal and natural 
fibers. It is worth noting that the most popular polymer composites have acquired in the 
construction industry. PCM based on polyvinyl chloride have proven themselves as durable, strong, 
chemically resistant composite materials that are very often used in the construction industry. 

A distinctive feature of polyvinyl chloride (PVC) is that all composite materials based on it 
must be modified. The most common and effective way to modify polymers is to introduce fillers into 
them. 

The article considers the influence of mineral fillers, such as shungite and chalk, on the 
strength and performance properties of a polymer composition based on polyvinyl chloride. 

The results of research and testing have shown that the resulting composite material filled 
with shungite has increased physical and mechanical characteristics compared to a composite 
filled with chalk. In addition, shungite-filled PCM has the ability to reflect and absorb light waves 
that are present in the range of the resulting composite, which is very important for the use of 
materials in the construction industry. 

Key words: polymer composite material( PCM), polymer, polyvinyl chloride (PVC), shungite, 
finishing materials. 

Introduction. 
To date, there is not a single branch of human life where materials based on a 

polymer matrix are not used. The main consumer of PCM is the construction 
industry. This is due to the fact that polymer composite materials, which can be 
modified in various ways, have a wide range of necessary technological and 
operational properties that can be easily varied 

Today, developments that will be aimed at creating new, inexpensive and 
promising modifying additives for PVC composites are very important and relevant 
[2]. The most important components in polyvinyl chloride composite are fillers that 
will increase the strength, performance and physical and mechanical properties of the 
composite. 

The introduction of a filler into the polymer matrix is the most common way to 
purposefully change the properties of polymers [3].  

Using the filler, you can control the properties of the resulting material: 
viscosity, density, strength, heat resistance, and other important properties. The most 
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common fillers for PCM are mineral additives such as chalk, kaolin, and feldspar. 
The introduction of dispersed fillers in a polymer composite material allows you to 
solve several problems simultaneously: reducing the cost of the composite; increasing 
its strength properties; changing the temperature range in which the product can be 
operated; increasing the performance properties. 

In addition to the traditional mineral fillers, the natural mineral shungite has 
recently become very popular [4]. Due to its unusual and unique structure, shungite 
gives increased operational and technological properties to the PCM, where it was 
introduced as a filler. 

The use of chalk as a filler in PCM is due to the fact that it has a low cost and 
non-toxic. However, this filler does not improve, and often worsens the properties of 
composite materials where it was introduced as a filler. 

Analyzing and comparing the characteristics of fillers, we can conclude that 
shungite is of the greatest interest for the production of finishing material, since it has 
a number of advantages in comparison with other fillers [5]. 

Shungite-filled composite materials have increased strength characteristics 
compared to composites that were filled with chalk or soot. In addition, an important 
role in the choice of shungite is played by its properties to absorb and / or reflect 
electromagnetic radiation, since finishing materials are used in the field of direct 
sunlight [6]. 

Main text  
To obtain PCM, the choice was made on such components as polyvinyl chloride, 

mineral fillers shungite and chalk. Two mineral fillers were selected for the research, 
in order to compare how each of the selected fillers will affect the properties of the 
composite into which it was introduced. 

Shungite is an amorphous rock with an unusual structure. A characteristic 
feature of shungite crystals is the presence of fullerene-like structures that cause a 
large concentration of paramagnetic centers in the mineral [7]. Due to the high 
concentration of paramagnetic centers, shungite is characterized by increased activity 
in redox reactions. This feature increases the resistance to oxidation, heat and heat 
resistance of polymer materials that were introduced shungite. Due to the fact that the 
natural mineral consists entirely of bipolar highly dispersed particles, this makes it 
quite easy to introduce it as a filler in various polymer materials [8]. 

Polymer composite materials filled with shungite have increased wear 
resistance, which depends on many factors: particle size; mineral dispersion; the 
nature of the matrix where shungite will be introduced; the degree of filling of the 
polymer matrix with shungite. Analyzing all the advantages of a natural mineral, we 
can conclude that filling the polymer matrix with this filler is very appropriate. 

Chemically precipitated chalk was chosen as the second mineral filler. The 
advantages of using chalk in comparison with other mineral fillers are: low cost; non-
toxicity; availability of raw materials; absence of foreign odors. 

The disadvantages of this filler include: increased fragility of filled composite 
materials, especially with high degrees of filling. 

Since the resulting composite material is intended to be used as a finishing 
building material, it must have high strength and performance indicators, and must 
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also be photo-resistant. That is why a number of physical and mechanical tests of the 
resulting composite were carried out. 

For PCM operated in the area of UV radiation exposure, a necessary condition 
is-resistance to photo-aging. The test was performed by holding samples in the near 
ultraviolet range (400-300 Nm) for 24 hours. After this time, the samples filled with 
shungite did not change, that is, no defects were found on them (Fig. 2). so, finishing 
materials based on PVC with the addition of shungite are resistant to sunlight [9]. 

 
 

Fig 1.PCM filled with shungite before and after UV exposure 
 
Samples filled with chalk are subject to changes and defects are found on them (Fig. 
3). Therefore, these samples will be destroyed when used in direct sunlight. 

 
 

Fig. 3 PCM is filled with chalk before and after exposure to UV radiation. 
 
Thus, PCM filled with shungite are resistant to photo-aging, unlike composites 

filled with chalk. 
For PCM, which are used in the construction industry as finishing materials, a 

necessary condition is the presence of high physical and mechanical indicators. After 
conducting a number of studies of the strength and performance characteristics of the 
resulting composite materials, it can be concluded that composites filled with 
shungite have better properties compared to materials filled with chalk. 

Summary and conclusions. 
After testing and analyzing the data obtained, it can be concluded that PCM 

filled with shungite have a number of advantages compared to composites filled with 
chalk. Shungite-filled polymer composite materials can withstand direct sunlight, 
which is very important for finishing materials. Also, composites filled with shungite 
have increased strength, performance and physical and mechanical properties 
compared to PCM filled with chalk. Thus, it can be concluded that the introduction of 
mineral filler shungite in polymer composites, which are supposed to be used as 
finishing materials, is very appropriate. 
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Аннотация. В предлагаемой статье анализируется влияние радиации на 
термодинамику суперионных кристаллов (СИК) в модели, предполагающей корреляцию в 
расположении междоузельного иона и вакансии, с которой он связан рождением. 
Считается, что радиационные дефекты не вносят изменений в энергию системы и 
учитываются только через конфигурационную энтропию. Показано, что облучение должно 
повышать температуру фазового перехода в суперионное состояние. 

Ключевые слова: суперионные проводники, фазовые переходы, точечные дефекты, 
ионная проводимость, облучение, вакансия.  

Abstract.  In this article, we analyze the effect of radiation on the thermodynamics of 
superionic crystals (SIC) in a model that assumes a correlation in the location of the interstitial ion 
and the vacancy with which it is associated with birth. It is assumed that radiation defects do not 
introduce changes in the energy of the system and are taken into account only through 
configurational entropy. It was shown that irradiation should increase the temperature of the phase 
transition to the superionic state. 

Key words: superionic conductors, phase transitions, point defects, ionic conductivity, 
irradiation, vacancy. 

Вступление. 
В [1, 2] описана модель, позволяющая с единых позиций интерпретировать 
термодинамические и кинетические свойства СИК. Показано, что суперионные 
(СИ) фазовые переходы (ФП) обусловлены диполь-дипольным 
взаимодействием неустойчивых пар (НП) вакансия – атом в междоузлии и 
связаны с возникновением ориентационного порядка в направлении их 
рождения, сходного с порядком, возникающем в сегнетоэлектриках при низких 
температурах. В приближении среднего поля изменение свободной энергии 
кристалла, приходящееся на один узел рассматриваемой подрешетки, равно: 

 
        (1) 

где  – относительные концентрации НП с противоположной 
ориентацией  фактор Лоренца,  – заряд междоузельного 

иона,  - среднее расстояние ион – вакансия в НП,  - средняя энергия 
образования НП [3],  - температура,  постоянная Больцмана, 2 - число 
междоузлий в зоне неустойчивости (ЗН) [4, 5]. 

Основной текст. 
Рассмотрим механизм радиационных повреждений в СИК в модели 
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неустойчивых пар. Предположим, что радиационных повреждений в 
разупорядоченной (например, катионной) подрешетке нет, так как они 
мгновенно отжигаются, а для выбитых анионов центрами захвата являются 
заряженные междоузельные катионы и вакансии в анионной подрешетке. При 
захвате катионами В анионов А возникают нейтральные междоузельные 
комплексы АВ (концентрация которых  nAB) и вакансии в анионной подрешетке 
с концентрацией nV. Очевидно, что: 

                                                    nAB = nV                                                                                         (2) 
Концентрация подвижных катионов в известных СИК составляет 10-2 – 10-1 

узлов, что заведомо больше, чем необходимо для перекрытия их зон 
неустойчивости. Следствием этого является рекомбинация выбитых анионов с 
центрами захвата с вероятностью равной 1. Предположим теперь, что в 
некоторой окрестности возникших радиационных дефектов сегнетоподобное 
упорядочение НП невозможно и они вообще не возникают. Такое 
предположение можно сделать, если учесть, что при рассматриваемом 
упорядочении возникает осевая симметрия, а возникшие радиационные 
дефекты создают центрально симметричное поле. Пусть такая зона охватывает 
fAB междоузельных позиций в катионной подрешетке и fV междоузельных 
позиций в окрестности анионной вакансии. Будем считать, что радиационные 
дефекты не влияют на энергию кристалла, будем учитывать их наличие только 
в конфигурационной энтропии. В таком приближении выражение для 
изменения свободной энергии, приходящейся на один узел 
разупорядочивающейся подрешетки имеет вид: 
                                                 (3) 

 
Минимизация (3) по x1,  x2 и последующий анализ позволяют получить 

оценку для температуры СИ ФП. Для ФП I рода: 
                                         

где  - температура ФП в необлученном СИК. 
Заключение и выводы. 
Показано, что в модели НП облучение повышает температуру СИ ФП и 

понижает температуру высокотемпературного ФП II рода. Таким образом, в 
облученном СИК уменьшается область существования фазы упорядоченного 
возникновения НП. Нужно отметить, что если бы СИ ФП сопровождался 
ростом концентрации пар Френкеля, а не НП, облучение инициировало бы 
такой переход как любое воздействие, увеличивающее дефектность решетки. 
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Abstract. Electrodeless studies of the specific electrical conductivity of saline (0,9% NaCl) 
diluted with distilled water to a mass concentration of 0.0001% NaCl were performed. 22 samples 
of liquid with different concentration of NaCl in a transparent cylinder made of transparent 
dielectric material located in a homogeneous magnetic field of a solenoid tuned to the resonance of 
voltages with frequency f = 4,8 MHz were studied. The Q-factor Q of the formed oscillatory circuit 
is measured, both in the case of the presence and absence of fluid in it. The introduced resistance of 
the liquid dR=ωL(1/Q-1/Q0) for 22 different liquid concentrations was calculated. The dependence 
of the specific electrical conductivity σ on the mass concentration n% of NaCl solution is obtained. 

Keywords: electrodeless measurements, aqueous NaCl solutions, cylinder, electrical 
conductivity, eddy currents, quality factor, inductance, frequency dependences 

Анотація. В роботі проведено безелектродні дослідження питомої 
електропровідності фізрозчину (0.9% NaCl), розбавленого дистильованою водою до масової 
концентрації 0.0001% NaCl. Досліджено 22 зразки рідини із різною концентрацією NaCl у 
прозорому циліндрі виготовленого із прозорого діелектричного матеріалу, що знаходиться в 
однорідному магнітному полі соленоїда, налаштованому на резонанс напруг частотою f = 
4,8 МГц. Проведено вимірювання добротності Q утвореного коливального контуру, як у 
випадку присутності так відсутності рідини у ньому. Розраховано внесений опір рідини 
dR=ωL(1/Q-1/Q0) для 22 різних концентрацій рідини. Одержана залежність питомої 
електропровідності σ від масової концентрації n% розчину NaCl. 

Ключові слова: безелектродне вимірювання, водні розчини NaCl, циліндр, 
електропровідність, вихрові струми, добротність, індуктивність, частотна залежність 

Introduction 
Electrodeless studies of the electrical conductivity of liquids are relevant for 

various branches of science and production, in particular for technological processes 
using both chemically pure and chemically aggressive liquids [1]. Electrodeless 
studies of electrical conductivity and resistance of liquids at different frequencies [2-
5] can be used in the study of colloidal solutions with uneven radial distribution of 
dispersing substances, especially in the case of identification of a small amount of 
test substance [6]. 
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The main text 
The paper considers the possibility of electrodeless measurement of the specific 

conductivity of 0.9% saline solution, sequentially diluted with distilled water to a 
mass concentration of 0.0001% NaCl. The object of the study was 22 samples of 
liquid with different concentrations of NaCl. A liquid of 6-10 ml filled a transparent 
cylinder of dielectric material, which was located in a uniform magnetic field of the 
solenoid, which was part of the oscillatory circuit. The oscillating circuit was tuned to 
the voltage resonance with a frequency f=4,8 MHz and the Q-factor Q of the 
oscillating circuit was measured both with and without fluid. Knowing the inductance 
L of the oscillatory circuit, we calculated the introduced resistance of the fluid 
dR=ωL(1/Q-1/Q0) for 22 different concentrations of fluid. The electrical conductivity 
of some liquids was also measured by the electrode method to obtain the dependence 
of the specific electrical conductivity σ on the mass concentration of n% NaCl. 

The dependence of the introduced resistance of the liquid dR on the specific 
conductivity σ = sig is shown in (fig. 1) for two different volumes of liquid: V1=10 
ml and V2=9 ml. 

 
Fig.1. 

For a more detailed consideration, the same dependence is constructed on a semi-
logarithmic and logarithmic scales and is shown in (fig. 2, 3). 

  
Fig. 2. Fig. 3. 

As can be seen from (fig. 1-3), these dependences show a maximum that does 
not depend on the volume of liquid. It conventionally divides the specific 



Scientific and technological revolution of the XXI century '2020                                                              June 11-12 

Conference proceedings                                                                                                                                    45 

conductivity of liquids into two regions: A and B. In the first region A, the introduced 
resistance of the liquid dR increases with increasing specific conductivity σ, as shown 
in (fig.4) for four different volumes of liquid: V1 = 10ml, V2 = 9ml , V3 = 8ml and 
V4 = 7ml. In the linear region, the effect of the skin effect is absent. The deviation 
from linearity is explained by the skin effect, the magnitude of which increases with 
increasing specific conductivity. The dependences shown in (fig. 4) can be used as 
calibration curves for electrode-free measurement of the specific conductivity of 
liquids.  

 
Fig. 4. 

 
Therefore, (fig. 5,6) show the same dependences on the semi-logarithmic and 

logarithmic scales. 

  
Fig. 5. Fig. 6. 

In the second region B, the introduced resistance of the liquid dR decreases with 
increasing specific conductivity σ, as shown in (fig.7). 
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Fig. 7. 

 
Due to the large steepness of these dependences, in this area it is more 

convenient to consider the dependence of the introduced resistance of the fluid in the 
oscillatory circuit on the resistivity of the fluid ρ=r0, which is shown in (fig.8) for 
four different volumes of fluid. 

 
Fig. 8. 
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These dependences can also be used as calibration curves for electrodeless 
measurement of fluid resistivity. Therefore, (fig. 9-10) show similar dependences on 
the semi-logarithmic and logarithmic scales. 

  
Fig. 9. Fig. 10. 

 
Conclusions. 
The results were obtained, which confirm the prospects of using this 

electrodeless method to measure the specific conductivity of liquids. 
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Annotation: There are results of analysis of microbiological semination of aqua solution in 

motherwort depending on their concentration and storage temperature in this article. 
Keywords: microbiological semination, indicators, analysis , cardiac motherwort. 
The aim of research was to determine changes in microbiological semination of 

aqua solution in motherwort depending on their concentration and storage 
temperature. Determination of these indicators was carried out in the educational 
laboratory of the Departament of Chemistry, Food and Sanitary Microbiology of 
Volgograd State Agricultural University. 

The main organic raw material is the cardiac motherwort (Leonurus cardiaca) 
which is quite a valuable medical plant and is widely used in both traditional and 
modern medicine. Motherwort decoction and infusions have recommended well 
themselves in the treatment of cardiovascular diseases, epilepsy, Grave’s disease, 
thrombosis, and gastrointestinal problems. For medicinal purposes , the top part of 
the plants or shoots are used , as they contain: essential and fatty oils , vitamin 
A(Retinol) , E(Tocopherol) , C(L-ascorbic acid) , β˗carotene , potassium , calcium , 
sodium , sulfur , and also tanning substance , etc. The raw materials already collected 
are dried in suspension. Medical properties in dry from can keep up to 3 years. 
Motherwort has a very large similarity to valerian, but unlike this late, motherwort 
acts much faster. 

Newton’s third law says, «Every action has an opposition». But it’s not just 
about physical phenomenon. It is known that the wrong using and storage of some 
medicinal products can cause irreparable harm to the body, which  in turn can 
provoke to the death. As we are talking about medicinal preparations it is worth 
mentioning their variety, from ordinary pills to vaccines. As the study was conducted 
on a water tincture, we will be focused attention on it. Although it is easy to prepare 
we should continue following factors such as sterility, raw material quality and 
storage standards. 

Expired medicinal preparations will not have any effect at best , in the worst can 

https://www.elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
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cause serious harm to the organism , as mentioned earlier , with the improper storage 
and lack of sterility develops favorable environment for microorganisms , which in 
turn can lead to microbiological semination, there are also processes of 
decomposition and oxidation in the process of life activities of microorganisms. 

For microbiological researching, we used the Avantdarde.Line thermostat with 
the natural convention model BD 53, Binder. The incubation of the researched 
samples was carried out at the temperature of 30ºС. To calculate the number of 
colony-forming units (CFU), we used a handheld Scan 100, Interscience colony 
counter. Agar-agar was a nutrient environment. The raw materials were grown in the 
"Gornaya Polyana" Research and Production Center of Volgograd State Agrarian 
University, which is located in an environmentally clean zone. The research was 
carried out over the motherwort aqua solution of three different concentrations, which 
were divided into 2 groups each according to storage conditions. The solutions were 
prepared by boiling for five minutes in 250 ml of dry raw water. For 1st solution  
preparation took 2 tablespoons of dry motherwort herb, for 2nd  solution  - 1 
tablespoon, for 3rd  solution  - 0.5 tablespoons.  

Each solution was divided into two groups, the difference between which was 
that in the first group the standards for storage of medicines were observed, they were 
placed in a refrigerator at +4 ⁰С, while storage of 2nd group  samples was carried out 
at room temperature and natural light, which did not provide protection from sun 
radiation. Samples were taken five days later.  The results of this study are shown in 
Table 1. 

Table 1  
 Change in microbiological semination of aqua solutions of motherwort, COU/ml 

№ 
п/п 

 
Sample 

Storage temperature 

+4⁰С Room temperature 
Bacteria Fungi Bacteria Fungi 

1 Solution 1 866 0 1200 0 

2 Solution 2 678 0 976 2 

3 Solution 3 448 0 722 5 

 
Bacterial content is allowed in the amount of 1000 cells/ml, and yeast and mold 

- no more than 100, in medicinal products used inside. We found that when storage 
standards, such as temperature, humidity and lighting, were observed in all samples, 
there was no strong microbiological contamination, while when the requirements 
were violated, an obvious increase in the number of bacterial colonies and the 
appearance of mold fungi colonies could be observed , when determining the 
microbiological semination of motherwort solutions. It should also be noted that there 
is a slight decrease in colony units (COU) while the concentration of the solution 
decreases, but the biological value also decreases.  
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Анотація. Вивчено оптимальні умови сорбції іонів Au(III)  на кремнеземі з ковалентно 
закріпленими групами пропілтіоетиламіну. Запропоновано сорбційно-атомно-абсорбційну 
методику визначення Au(III) з водних розчинів. Методика дозволяє визначати іони Au(III) у 
водних розчинах без відокремлення макрокомпонентів. 

Ключові слова: модифіковані кремнеземи, твердофазне концентрування, аурум (III) 
Abstract. Optimal conditions of aurum ions adsorption by silica with immobilized 

propylthioethyleamine have been investigated. The method that combined selective solid phase pre-
concentration of Au(III) from  aqueous solutions and further atomic adsorption determination has 
been proposed. The method allows to perform the determination aurum ions in water solutions 
sources without separation of macrocomponents.  

Key words: modified silica, solid phase pre-concentration, Au(III) 
Золото як незамінний та важливий мікроелемент в нашому житті є 

складовою частиною фармацевтичних препаратів, зубних протезів,  ювелірних 
виробів тощо. Але низькі концентрації іонів ауруму  в матеріалах та значний 
вміст макрокомпонентів робить неможливим його визначення без попереднього 
концентрування. Відомі натепер методики визначення кількісного та якісного 
складу фармацевтичних препаратів, БАД та інших лікарських засобів тощо, що 
містять Au(III) досить складні чи довготривалі. Тому розробка експресних та 
доступних методів для кількісного визначення іонів ауруму є актуальною. 

Концентрування методом твердофазної екстракції - найбільш зручне для 
таких цілей. Пріоритетними серед сорбентів наразі є модифіковані кремнеземи, 
завдяки високим кінетичним характеристикам. Для визначення іонів ауруму 
(Ш) як твердофазний екстрагент запропоновано високодисперсний кремнезем, 
модифікований  пропілтіоетиламіном (SiO2 – S,N), оскільки такі ліганди 
утворюють стійкі комплексні сполуки з Au(III) навіть у кислому середовищі. Це 
дасть змогу відокремити Au(III) від ряду супутніх елементів при одночасному 
його концентруванні. У зв’язку з цим представляло інтерес дослідити 
адсорбційні властивості SiO2–SN по відношенню до Au(III) в залежності від рН 
розчину, концентрації Au(III) у розчині, тривалості встановлення рівноваги у 
системі сорбент-Au(III), процес десорбції Au(III) та можливість визначення 
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іонів ауруму в фармацевтичних об’єктах.   
Результати дослідження показали, що SiO2 – S,N кількісно вилучає іони 

Au3+ з кислих розчинів, тоді як супутні іони (Zn, Pb, Cu, Cd) залишається у 
розчині, бо практично не взаємодіють з сорбентом при рН ≤3. За оптимальних 
умов (рН≤2,5) та рівноважній концентрації Au(III) 10-5 – 10-4 моль/л сорбційна 
рівновага у системі Au3+ - SiO2–S,N  встановлюється впродовж 15хв. Взаємодія 
Au(III) з сорбентом відбувається за рахунок комплексоутворення ауруму із 
закріпленими групами пропілтіоетиламіну на поверхні кремнезему, про що 
свідчить ізотерма сорбції Н-типу. Максимальна сорбційна ємність за іонами 
золота складає 0,67ммоль/г, а граничні значення концентрацій для його 
кількісного вилучення - 108,3мг/г. Коефіцієнт розподілу у цих в умовах 
становить 105 – 104 мл/г. Десорбція Au(ІІІ) з поверхні сорбенту досягається 5мл 
10% розчином тіосечовини в 0,1М HCl без руйнування компелксоутворюючого 
шару сорбенту.  

Встановлено, що оптимальними умовами концентрування іонів Au(III)  
при концентрації на рівні 0,1мкг/мл є: рН ≤ 3, мінімальна маса сорбенту – 0,05г, 
об’єм аналізованого об’єкту  до 200мл. 

Отримані результати дозволили розробити методики визначення вмісту 
іонів золота у фармацевтичних препаратах. Розроблену методику застосували 
для визначення вмісту іонів золота у препараті Тауредон, який за даними ТУ 
містить близько 46% золота (50мг/0,5мл ампули).  

Запропонованa методика ґрунтується на концентруванні Au(III) шляхом 
контакту проби водного розчину з сорбентом з наступним елююванням Au(III) 
з фази сорбенту розчином 10% Thio у 0,1М HCl та атомно-абсорбційному 
визначенні.  

Отже, у даному дослідженні показано, що SiO2-SN можна застосовувати 
для селективного концентрування іонів Au(III) з водних розчинів. Знайдено, що 
оптимальними умовами використання адсорбенту є: рН розчину ≤ 3, наважка 
адсорбенту 0,05 г, об’єм розчину, що аналізується - до 0,2 дм3, об’єм елюенту 
(10% Thio у 0,1М HCl ) – 5см3. Розроблено методику сорбційно-атомно-
абсорбційного визначення Au(ІІІ) в фармацевтичному препараті Тауредон. 
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Анотація: Інфаркт міокарда в пацієнтів з цукровим діабетом залишається гострою і 
найменш вирішуваною проблемою сучасної охорони здоров'я, що свідчить про її надзвичайну 
актуальність. Оцінено значущість артеріальної гіпертензії як прогностичного чинника 
перебігу інфаркту міокарда і розвитку ускладнень в післяінфарктному періоді у хворих на 
цукровий діабет 2 типу. Встановлена асоційованість тяжкості інфаркту міокарду та 
перебігу післяінфарктного періоду з компенсацією діабету, стажем та вираженістю 
артеріальної гіпертензії. Артеріальну гіпертензію можна вважати прогностичним 
чинником розвитку післяінфарктних ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. 

Ключові слова. Цукровий діабет 2 типу, інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія, 
післяінфарктний період, прогноз 

Abstract: Myocardial infarction in patients with diabetes remains an acute and least solvable 
problem of modern health care, which indicates its extreme relevance. The significance of arterial 
hypertension as a prognostic factor in the course of myocardial infarction and the development of 
complications in the postinfarction period in patients with type 2 diabetes mellitus was evaluated. 
The association of the severity of myocardial infarction and the course of the postinfarction period 
with diabetes compensation, severity of arterial hypertension has been established. Arterial 
hypertension can be considered a prognostic factor in the development of postinfarction 
complications in patients with type 2 diabetes mellitus. 

Keywords. Type 2 diabetes mellitus, myocardial infarction, hypertension, postinfarction 
period, prognosis 

Вступ. Загальновизнаним є факт несприятливого впливу цукрового діабету 
(ЦД) на стан серцево-судинної системи, внаслідок чого American Heart 
Association визначила ЦД серцево-судинним захворюванням [8]. Одним з 
найбільш важких проявів кардіальної патології при ЦД є гострий інфаркт 
міокарда (ГІМ). Хворі з ЦД становлять від 19 до 23 % пацієнтів, 
госпіталізованих з приводу ГІМ. При цьому гострі коронарні події 
характеризуються особливою тяжкістю перебігу на тлі вираженого коронарного 
атеросклерозу, ризик розвитку якого є в 2-3 рази вищим у порівнянні з 
пацієнтами без ЦД [4, 5]. Смертність протягом року після ГІМ у хворих на ЦД 
становить 15-34 % і досягає 45 % протягом 5 років [2, 11]. Як стверджують 
Y.Bai та співавт. (2019), при поєднанні ЦД 2 типу і ГІМ пацієнти (у порівнянні 
з пацієнтами без ЦД) мають більшу кількість ускладнень, таких як артеріальна 
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гіпертензія (64,60 і 53,28 %, відповідно) або гіперліпідемія (42,24 і 26,25 %, 
відповідно). Через 5 років після першого ГІМ частота серцево-судинних подій, 
часто фатальних, становить 50,67 і 27,72 %, відповідно, а смертність з усіх 
причин ‒ 20,00 і 9,90%, відповідно [1]. 

Оскільки, незважаючи на прогрес в лікуванні ГІМ і деяке поліпшення 
короткострокового прогнозу, віддалений прогноз у хворих на ЦД залишається 
незадовільним [7], тому метою нашого дослідження стало теоретичне 
обґрунтування прогностичної значущості несприятливого впливу артеріальної 
гіпертензії (АГ) на розвиток ускладнень після перенесеного ГІМ. 

Результати. Асоціюючись з декомпенсацією вуглеводного обміну, 
інсулінорезистентністю, дисліпопротеїнемією, АГ, мікроангіопатіями, 
гіперфібриногенемією, ЦД посилює ризик ускладнень і несприятливих 
результатів ГІМ. Поєднання метаболічного дисбалансу зі значним зниженням 
резерву коронарного кровотоку, зумовленого мікросудинною дисфункцією, є 
причиною високої смертності хворих на ЦД 2 типу від серцево-судинних подій 
[12]. ГІМ у пацієнтів з ЦД 2 типу має більш тяжкий перебіг, частіше 
ускладняється кардіогенним шоком, серцевою недостатністю, порушеннями 
ритму серця. Один з шляхів вирішення проблеми може бути реалізований у 
площини оптимального контролю артеріального тиску (АТ). Як відомо, АГ 
виявляють приблизно у 80 % хворих на ЦД 2 типу, що у 2-3 рази збільшує 
ризик гострих серцево-судинних катастроф [6]. При цьому, у хворих на ЦД цей 
ризик спостерігається навіть при невеликому підвищенні АТ (до 140/90 мм рт. 
ст.) [9]. При цьому, незважаючи на призначення антигіпертензивних лікарських 
засобів, у більшості хворих на ЦД 2 типу цільових рівнів АТ досягнути не 
вдається. Водночас, підкреслюється, що при оцінці прогнозу в хворих з ГІМ і 
ЦД 2 типу необхідно звертати особливу увагу на показники АТ при 
госпіталізації, оскільки підвищений АТ знижує виживаність як на 
стаціонарному етапі, так і протягом наступних років [13, 15]. 

У хворих з ЦД 2 типу в ранньому післяінфарктному періоді (3-4 тижні 
після ГІМ) АГ реєструють майже у 80 % випадків, в осіб без ЦД ‒ у 60 % 
пацієнтів. При цьому, перебіг АГ у хворих на ЦД 2 типу значно тяжчий, що 
підвищує ризик виникнення застійної серцевої недостатності, повторного ГІМ, 
безсимптомної ішемії і раптової смерті.. Існує прямий кореляційний зв’язок між 
АГ і ішемічною хворобою серці, що пов’язано як із спільністю чинників 
ризику, так і з безпосереднім впливом АГ (розвиток гіпертрофії лівого 
шлуночка, внугріщньокардіального напруження, прискорення прогресування 
атеросклерозу коронарних артерій) [14]. 

Клінічна картина ГІМ при поєднанні з ЦД 2 типу характеризується 
наявністю у значної кількості хворих безбольового варіанту, більш високими 
показниками частоти серцевих скорочень і АТ. За відсутності ЦД АГ істотно не 
змінює клінічну картину інфаркту міокарда. У хворих з ГІМ, ЦД 2 типу і АГ 
відзначається триваліший підйом сегменту ST, що відображає більшу 
тривалість репаративних процесів у міокарді. Подовжений інтервал QT, що є 
передвісником розвитку загрозливих для життя аритмій і раптової смерті, 
майже в 2 рази частіше спостерігається у хворих на ГІМ, ЦД 2 типу і АГ, ніж у 
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пацієнтів без поєднаної патології [10].  
Середня тривалість АГ у хворих на ЦД перевищувала стаж АГ у пацієнтів 

без ЦД, що асоційовано з глибшим ураження міокарда при ГІМ. Також, у 
пацієнтів з ГІМ, ЦД 2 типу і АГ рідше спостерігається нормальна геометрія 
лівого шлуночка, переважає його ремоделювання, в структурі якого домінує 
ексцентричний тип гіпертрофії лівого шлуночка. Найбільш частими 
ускладненнями при поєднаній патології є набряк легень, кардіогенний шок, 
постінфарктна стенокардія, порушення ритму і аневризма серця [3].  

Висновки.  
1. Серцево-судинна захворюваність у пацієнтів з ЦД 2 типу, в першу чергу 

це стосується ГІМ, продовжує залишатися гострою і найменш вирішуваною 
проблемою сучасної охорони здоров'я, що свідчить про її надзвичайну 
актуальність. 

2. За наявності ЦД 2 типу у хворих з ГІМ частіше зустрічалася АГ, що має 
тяжчий перебіг навіть при незначному підвищенні АТ.  

3. ЦД 2 типу негативно впливає на перебіг ГІМ, що значно залежить від 
компенсації вуглеводного обміну, стажу ЦД, тривалості та вираженості АГ. 

4. Наявність АГ можна оцінювати як прогностичний чинник розвитку 
післяінфарктних ускладнень у пацієнтів з ЦД 2 типу 

 
Література. 
1. A follow-up study on the clinical characteristics among patients with diabetes 

mellitus combined with acute myocardial infarction / Y. Bai, J. L. Cong, S. L. Cheng 
[et al.] // Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. – 2019. – Vol. 40, N 6. – P. 692–696. 
doi: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.06.017.  

2. A history of diabetes predicts outcomes following myocardial infarction: an 
analysis of the 28 771 patients in the High-Risk MI Database. / A. A. Tajik, 
D. Dobre, F. Aguilar [et al.] // Eur. J. Heart Fail. – 2017. – Vol. 19, N 5. – P. 635–
642. doi: 10.1002/ejhf.797.  

3. A systematic review and meta-regression of temporal trends in the excess 
mortality associated with diabetes mellitus after myocardial infarction / C. Bauters, 
G. Lemesle, P. De Groote, N. Lamblin // Int. J. Cardiol. – 2016. – Vol. 217. – P. 109–
121. doi:10.1016/j.ijcard.2016.04.182.  

4. Chandiramani R. Examining the role of diabetes mellitus in ST-elevation 
myocardial infarction / R. Chandiramani, R. Mehran // Catheter Cardiovasc. Interv. – 
2019/ – Vol. 94, N 7. – P. 926–927.  

5. Clinical significance of diabetes on symptom and patient delay among 
patients with acute myocardial infarction-an analysis from China Acute Myocardial 
Infarction (CAMI) registry / R. Fu, S. D. Li, C. X. Song [et al.] // Geriatr. Cardiol. – 
2019. – Vol. 16, N 5. – P. 395–400. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.05.002.  

6. Colussi G. Hypertension and type 2 diabetes: lights and shadows about 
causality / G. Colussi, A. Da Porto, A. Cavarape // J. Hum. Hypertens. – 2019.  

7. Dhindsa D. S. The intersection of diabetes and cardiovascular disease-a focus 
on new therapies / D. S. Dhindsa, P. B. Sandesara, M. D. Shapiro // Front. 
Cardiovasc. Med. – 2018. – Vol. 5. – P. 160. doi:10.3389/fcvm.2018.00160.  



Scientific and technological revolution of the XXI century '2020                                                              June 11-12 

Conference proceedings                                                                                                                                    56 

8. Diabetes and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals 
from the American Heart Association / S. M. Grundy, I. J. Benjamin, G. L. Burke [et 
al.] // Circulation. – 1999. – Vol. 100, N 10. – P. 1134–1146. 
doi:10.1161/01.cir.100.10.1134.  

9. Hypertension control in patients with diabetes / J. T. Siu, A. M. Tejani, 
V. Musini [et al.] // Can. Fam. Physician. – 2012. – Vol. 58, N 1. – P. 31–33. doi: 
10.1080/14017431.2019.1659994.  

10. Impact of hypertension on short- and long-term prognoses in patients with 
ST elevation myocardial infarction and without previously known diabetes / 
C. Lazzeri, S. Valente, M. Chiostri [et al]. // Heart Vessels. – 2012. – Vol. 27, N 4. – 
P. 370–376. doi:10.1007/s00380-011.  

11. Impact of new-onset diabetes on clinical outcomes after ST segment-
elevated myocardial infarction / J. Y. Seo, J. S. Park, K. W. Seo [et al.] // Scand. 
Cardiovasc. J. – 2019. – Vol. 53, N 6. – P. 379–384. doi: 
10.1080/14017431.2019.1659994.  

12. King R. J. Diabetes and cardiovascular disease: pathophysiology of a life-
threatening epidemic / R. J. King, P. J. Grant // Herz. – 2016. – Vol. 41, N 3. – P. 
184–192. doi:10.1007/s00059-016-4414-8.  

13. Management of blood pressure and heart rate in patients with diabetes 
mellitus / I. Gouni-Berthold, R. Hanssen, L. Ravarani, H, K. Berthold // Curr. Pharm. 
Des. – 2017. – Vol. 23, N 31. – P. 4573–4582. doi: 
10.2174/1381612823666170609084436.  

14. Newly diagnosed and previously known diabetes mellitus and short-term 
outcomes in patients with acute myocardial infarction / l. Tian, C. Wei, J. Zhu [et al.] 
// Coron. Artery Dis. – 2013. – Vol. 24, N 8. – P. 669–675. 
doi:10.1097/MCA.0000000000000036.  

15. Tatsumi Y. Hypertension with diabetes mellitus: significance from an 
epidemiological perspective for Japanese / Y. Tatsumi, T. Ohkubo // Hypertens. Res. 
– 2017. – Vol. 40, N 9. – P. 795–806. doi: 10.1038/hr.2017.67.  

 
Головацька Л.О. 

10.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scientific and technological revolution of the XXI century '2020                                                              June 11-12 

Conference proceedings                                                                                                                                    57 

CID: GE12-016 
УДК 616.24 
METABOLIC CHANGES OF LIPIDS IN THE BLOOD OF PATIENTS WITH 

PULMONARY TUBERCULOSIS WITH SEVERE CLINICAL COURSE 
МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ ЛІПІДІВ У  КРОВІ  ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ІЗ 

ТЯЖКИМ КЛІНІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ 
Pikas O.B. / Пікас О.Б.  

d.med.s., prof. / д.мед.н., проф. 
ORSID iD 0000-0002-9525-7719 

O.O. Bogomolets National Medical University,13, Shevchenka Blvd,  
Kyiv, 01601, Ukraine   

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, бул. Шевченка, 13, Київ, 
01601,Україна  

 
Abstract. It was found that in healthy individuals the spectrum of fatty acids is unidirectional 

in plasma and erythrocytes.The analysis of researches showed disturbances of metabolism of higher 
fatty acids in plasma and erythrocytes of blood at patients with pulmonary tuberculosis with a 
severe course.  In patients with severe pulmonary tuberculosis, the composition of fatty acids 
changes unidirectionally in plasma and erythrocytes: there is a significant increase in the total 
content of saturated fatty acids on the background of reduced total content of unsaturated and 
polyunsaturated fatty acids. 

Key words: composition, fatty acids, plasma, blood erythrocytes, pulmonary tuberculosis. 
Анотація. Встановлено, що у здорових осіб спектр жирних кислот односпрямований у 

плазмі та еритроцитах крові. Аналіз досліджень показав порушення метаболізму вищих 
жирних кислот у плазмі та еритроцитах крові у хворих на туберкульоз легень із тяжким 
перебігом. У хворих на туберкульоз легень із тяжким перебігом склад жирних кислот 
змінюється односпрямовано у плазмі та еритроцитах крові: відмічено суттєве підвищення 
сумарного вмісту насичених жирних кислот на тлі зниженого сумарного вмісту 
ненасичених і поліненасичених жирних кислот. 

Ключові слова: склад, жирні кислоти, плазма, еритроцити крові, туберкульоз легень.  
   Topicality. There are difficulties in diagnosing metabolic disorders in lung 

diseases. Possible changes in the fatty acid spectrum of blood and erythrocytes in 
lung diseases are suggested. Any pathological processes in the lungs are a 
consequence of changes in their barrier functions, which should affect the state of 
membranes and their phospholipids in the human body  [1, 3]. Given the availability 
of blood as a biological material, the study of correlations between the content of 
fatty acids in the blood and lung disease may be of diagnostic value. 

Objective: to study and evaluate the composition of fatty acids of lipids in 
plasma and red blood cells in patients with severe pulmonary tuberculosis. 

Materials and methods. 103 healthy individuals (group I) and 62 patients with 
severe pulmonary tuberculosis (group II) were examined. Caseous pneumonia was 
found in patients with severe pulmonary tuberculosis. The examined patients did not 
smoke cigarettes and did not suffer from the consequences of the Chernobyl accident. 

The composition of fatty acids was determined using a biochemical method on a 
gas-liquid chromatograph "Cvet - 500" with a plasma ionization detector in 
isothermal mode. Quantitative evaluation of the spectrum of fatty acids  of blood 
lipids was performed by the method of normalization of areas by determining the 
peaks of methyl esters of FA and their proportion (in %) [2, 4]. 

Results. It was found that in healthy individuals the spectrum of fatty acids is 
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unidirectional in plasma and erythrocytes. The analysis of researches showed 
disturbances of metabolism of higher fatty acids in plasma and erythrocytes of blood 
at patients with pulmonary tuberculosis with a severe course. 

In patients with severe pulmonary tuberculosis, the composition of fatty  
acids changes unidirectionally in plasma and erythrocytes: there is a significant 

increase in the total content of saturated fatty acids on the background of reduced 
total content of unsaturated and polyunsaturated fatty acids. 

In patients with severe pulmonary tuberculosis, multidirectional changes in the 
level of arachidonic fatty acid were found: in erythrocyte biomembranes the content 
decreased to (2,8 ± 0,4) % (p < 0,001) at (13,9 ± 0,7) % in healthy individuals; in 
blood plasma - increased, respectively, to (5,2 ± 0,3) % (p < 0,05) at (3.9 ± 0,4) % in 
healthy individuals. 

Conclusions. In patients with severe pulmonary tuberculosis, erythrocytes are 
more sensitive to lipid peroxidation. This makes it possible to use erythrocytes to 
study lipid metabolism. 
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Abstract.  In group rats one day after the end of the course of administration  to rats of 

omeprazole, the concentration of gastrin in the blood increased, one day after the end of the course 
of administration to rats of omeprazole and Symbiter, the concentration of gastrin in the blood  rats 
no different from those in these rats prior to the experiment. Simultaneous administration of 
omeprazole and multiprobiotic "Symbiter acidophilus" to rats eliminated dysbiosis  in the stomach 
and intestines. 

Key words: rats, stomach, intestines, gastrin, microflora, omeprazole, symbiter. 
Анотація. У групі щурів через добу після закінчення курсу введення омепразолу 

концентрація гастрину в крові зростала, через добу після закінчення курсу введення 
омепразолу та симбітеру рівень гастрину в крові щурів не відрізнявся від показників до 
експерименту. Одночасне введення щурам омепразолу та мультипробіотику «Симбітер 
ацидофільний» усувало дисбактеріоз у шлунку і кишечнику. 

Ключові слова: щурі, шлунок, кишечник, гастрин, мікрофлора, омепразол, симбітер. 
Topicality.The decrease in acidity of gastric juice leads to an increase in the 

concentration of gastrin in the blood (hypergastrinemia) [1] and bacterial colonization 
of the stomach and intestines. Gastrin stimulates the growth of many tumors [3]. The 
disturbance of the microflora balance activates the inflammatory process, which is 
the main cause of the development of various types of malignant tumors [2, 4].  

All this led to research in a certain direction. 
The aim of the study was to investigate the effect of Omeprazole and Symbiter 

on the concentration of gastrin in the blood and the state of gastric and intestinal 
microflora in rats in the experiment. 

Materials and methods. The studies were performed on white non-linear rats 
(males) weighing 180-220 g. The concentration of gastrin in the blood was 
determined by radioimmunoassay using an analytical kit of reagents from MR 
Biomedicals, LLC (USA). 

The composition of gastric and of intestinal microflora was studied by sowing 
each sample of the gastric mucosa on differential diagnostic media. 

The level of gastrin in the blood and the state of gastric and of intestinal 
microflora in rats were studied before the appointment of additional substances 
(omeprazole, symbiter, water for injection) and after completion of their course of 
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administration. 
Results. In group rats one day after the end of the course of administration (28 

days) to rats of omeprazole, the concentration of gastrin in the blood increased 
(almost 3,2 times), one day after the end of the course of administration (28 days) to 
rats of omeprazole and Symbiter, the concentration of gastrin in the blood  rats no 
different from those in these rats prior to the experiment.  

In gastric juice hypoacidity, the composition of the intestinal microflora also 
changes (there is an imbalance between the level of normal and conditionally 
pathogenic flora), which we found in rats. 

A day after the end of the course of simultaneous administration (28 days) to 
rats of omeprazole and symbiter, the composition (qualitative and quantitative) of 
microflora in the stomach and intestines rats did not differ from the microflora 
indices in rats of control group. 

Conclusions. Administration of omeprazole to rats for 28 days  changes the 
qualitative and quantitative composition of gastric microflora and  intestines. 
Simultaneous administration of omeprazole and multiprobiotic "Symbiter 
acidophilus" to rats eliminated dysbiosis  in the stomach and intestines. 

The experiment on rats with the help of omeprazole will allow developing 
methods of prevention of negative effects of gastric juice hypoacidity and  means of 
correction of gastric  
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Анотація. У статті обґрунтовано актуальність та важливість врахування 

екологічної складової у розвитку аграрного сектора. як галузі, що  покликана  забезпечувати 
продовольчу та екологічну безпеку держави, а також отримання екологічно безпечної та 
біологічно повноцінної продукції при умові збереження навколишнього природного 
середовища. Проаналізовано основні стратегії, програми  та досвід зарубіжних  країн у 
розвитку біотехнологій. Наведено міжнародну класифікацію біотехнологій. На основі 
європейського та світового досвіду сформовано концептуальний підхід щодо подальшого 
розвитку аграрного сектору на біоекономічних засадах. Визначено  систему 
інструментарію щодо стимулювання та регулювання розвитку біоекономіки, яка базується 
на інструментах прямої дії, побічної дії та їх законодавчому забезпеченні. На основі 
узагальнення світового досвіду запропоновано  перспективні напрями біоекономічного 
розвитку  аграрної сфери.  

Ключові слова: аграрний сектор, біоекономічний розивток, біотехнології, світовий  
досвід, екологічне регулювання. 

Abstract. The article substantiates the relevance and importance of  the environmental 
component in the development of the agricultural sector as an industry that aims to ensure the food 
and environmental security of the state, as well as obtaining environmentally safe and biologically 
complete products while preserving the environment. The main strategies, programs and experience 
of foreign countries in the development of biotechnology are analyzed. The international 
classification of biotechnologies is given. On the basis of European and world experience, a 
conceptual approach to the further development of the agrarian sector on a bioeconomic basis has 
been formed. Based on the experience of foreign countries, a system of tools for stimulating and 
regulating the development of the bioeconomics. This system includes: a group of compulsory 
regulators that are clearly identified in each country and are compulsory; a group of incentive 
regulators that are considered more effective. It is concluded that in Ukraine the potential of 
bioeconomic development of the agrarian sector is not disclosed and requires the formation of an 
effective management model, which must simultaneously take into account both economic and 
environmental parameters of agricultural activity.  

Key words: agrarian sector, bioeconomic principles, biotechnology, word experience, 
environmental regulation 

Вступ 
Актуальність та важливість врахування екологічної складової у розвитку 

аграрного сектора обумовлюється тим, що саме ця галузь  покликана  
забезпечувати продовольчу та екологічну безпеку держави, а також отримання 
екологічно безпечної та біологічно повноцінної продукції при умові 
збереження навколишнього природного середовища. 

Забезпечення розвитку біоекономіки тісно пов'язане із формуванням 
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відповідної інституціонально-законодавчої, й соціальної структур з 
урахуванням  наукових розробок провідних учених світу. 

Науково-практична значимість окресленого кола питань через необхідність  
поєднання еколого-економічних аспектів розвитку аграрного сектора на 
біоекономічних засадах  з урахуванням світового досвіду, обумовлюють 
необхідність їх подальшого дослідження та мету роботи. 

Основний текст 
Досвід розвинутих країн свідчить, що модель споживацького суспільства 

та екстенсивного використання природного потенціалу є безперспективною. 
Наразі господарська діяльність підприємницьких структур вітчизняного 
аграрного сектору здебільшого здійснюється за рахунок експлуатації 
природних ресурсів.  Для України, як європейської країни, об’єктивною 
необхідністю є перехід на екологічно безпечне господарювання через 
біоекономічні трансформації.   

Біоекономіка вважається молодою галуззю світової економіки. Науковці 
прогнозують, що  у майбутньому вона спроможна активізувати розвиток 
суспільства на новому соціально-економічному  та інноваційному рівнях.  
Існують різні підходи до визначення  пріоритетних біотехнологій. За сучасних 
умов найбільші перспективи мають сільськогосподарський та медичний 
напрямки. 

За міжнародною класифікацією біотехнології прийнято розрізняти за 
кольорами (табл. 1.1).  

 

Таблиця 1.   
Міжнародна класифікація біотехнологій 

Джерело: сформовано з використанням [1] 
 

Для позначення екологічного сільського господарства в різних країнах 
застосовуються різні терміни: в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Франціїї та  
Італії  ‒ біологічне сільське господарство; у Норвегії, Швеції, Данії та Іспанії ‒ 
екологічне сільське господарство; в Англії і США ‒ органічне сільське 
господарство; у Фінляндії – природне сільське господарство  [2, с.9]. 

Багаторічні наукові та нормативні напрацювання свідчать про важливість 

Класифікація за 
кольорами Галузь застосування 

Зелений Сільськогосподарські та екологічні біотехнології, у тому 
числі виробництво біопалива і біодобрив 

Червоний Біофармацевтика, біодіагностика 
Жовтий Харчові біотехнології 
Білий Промислові біотехнології 
Синій Морські біотехнології, аквакультура 
Золотий Біоінформатика, нанобіотехнології 
Коричневий Біотехнології пустель та посушливих територій 
Сірий Біопроцеси і ферментація 
Чорний Біотероризм, біологічна зброя 
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для світової спільноти вирішення проблем сталого розвитку аграрного сектора 
на біоекономічних засадах. 

У цьому напрямі, в 2002 р. Європейською Комісією було схвалено 
документ «Стратегія для Європи – науки про життя і біотехнології». Він  став 
основою для країн-членів ЄС при розробці національних документів у сфері 
біотехнологій. Було оприлюднено звіти, що включали у себе результати 
провідних  розробок з використанням інноваційних біотехнологій та окреслено 
перспективи подальших досліджень. Однією з основних програм Європейської 
Стратегії «Європа 2020» є «Європейська біоекономіка до 2030». Даний 
документ визначає стратегічний підхід щодо становлення економіки, яка 
заснована на результатах впровадження біотехнологій, вирішення соціальних 
проблем до 2030 року. Реалізуватися він має  шляхом проведення узгодженої і 
комплексної політики у сфері біотехнологій. Дана Стратегія закликає 
використовувати біоекономіку як ключовий елемент для осмисленого і 
«зеленого» зростання в Європі. Також у 2012 р. було представлено документ 
«Інновації для сталого зростання: біоекономіка для Європи», що обґрунтовує 
важливість імплементації в національні економіки інноваційних технологій, 
перспектив їхнього використання та зменшення негативного впливу на 
навколишнє середовище. 

Важливими є й такі стратегії ЄС, що впроваджують принципи 
біоекономіки, як:  Дорожня карта руху до ресурсно-ефективної Європи до 
2050р.;  Дорожня карта переходу до низьковуглецевої економіки до 2050р.; 
Дорожня карта розвитку енергетики-2050;  Рамкова програма 
конкурентоспроможності та інновацій; Ініціатива ЄС Horizon 2020; Стратегія і 
План дій щодо розвитку сталої біоекономіки до 2020 року; Інтегрована 
індустріальна політика для ери глобалізації; Стратегічний план розвитку 
транспортних технологій [3].  

Європейська Комісія з 2010 року почала реалізовувати нову стратегію. 
Основою її є «зелене» зростання – «Європа 2020: стратегія для розумного, 

стійкого і всеосяжного зростання». Метою зазначеної стратегії є підготовка 
економіки Європейського Союзу до сталого розвитку, ефективного 
використання ресурсів і запобігання старінню населення. Стратегія базується 
на трьох взаємодоповнюючих пріоритетах: розумне зростання – розвиток 
економіки, який базується на знаннях та інноваціях як основних елементах 
конкурентоспроможності; стійке зростання – розвиток ресурсозберігаючої, 
низьковуглецевої і конкурентної економіки; інклюзивне зростання – розвиток 
соціально орієнтованої і територіально цілісної економіки з високим рівнем 
зайнятості населення [4]. 

Важливим євроінтеграційним напрямом  розбудови аграрного сектора є 
враховування досвіду реформ Спільної аграрної політики (САП) Європейського 
Союзу. Відповідно до САП Європейського Союзу, бюджет, запропонований 
Європейською Комісією на 2014-2020 рр., складе- 386,9 млрд євро, в тому 
числі: на прямі виплати та маркетингові витрати передбачено - 281,8 млрд євро; 
на розвиток сільських регіонів  – 89,9 млрд  євро; на підтримання продовольчої 
безпеки – 2,2 млрд євро; на підтримку найбідніших верств населення – 2,5 млрд 
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євро; на створення продовольчих резервів у випадку кризи в 
сільськогосподарському секторі – 3,5 млрд євро. Європейський фонд 
глобалізації складе близько - 2,5 млрд євро. На наукові дослідження та інновації 
в галузі продовольчої безпеки, біоекономіки та сталого розвитку сільського 
господарства закладено - 4,5 млрд євро [5]. 

Заслуговує на увагу і світовий досвід підтримки розвитку біоекономіки. 
Зокрема, у Німеччині виділяються значні державні субсидії для ведення 
біологічного землеробства без отрутохімікатів і хімічних добрив. В Японії з 
початку 80-х років ХХ ст. інтенсивно впроваджуються біотехнології. Ця 
острівна держава з дефіцитом посівних площ повністю забезпечує потреби 
країни всіма видами продовольства, скорочує 1,7 %  посівних площ, усуваючи 
перевиробництво. У Саудівській Аравії, де переважають пустельні ґрунти, 
завезений з Європи біогумус і біотехнології дали можливість експортувати за 
чотири роки 8543 тис. тонн пшениці, щорічно 30 тис. тонн свіжого коров'ячого 
молока. У  Китаї обсяг вкладень у наукові дослідження в галузі біотехнологій 
складає в середньому 2,5 % від суми доходів підприємств від збуту, у тому 
числі третину вкладень забезпечує уряд. В європейських країнах частка 
урядових асигнувань становить у середньому 50 %. Україна виробляла близько 
0,2 % всієї біотехнологічної продукції. Світовим лідером вважається США – 
близько 40 %  [7]. 

Для реалізації концептуального підходу щодо розвитку аграрного сектора 
на біоекономічних засадах актуальним є наукове обґрунтування організаційно-
економічного механізму і відповідного інструментарію його регулювання. 

Важливою складовою такого організаційно-економічного механізму є 
економічне стимулювання, яке слід розглядати через призму створення у 
товаровиробників  та природокористувачів  безпосередньої матеріальної 
(грошової) зацікавленості у запровадженні концепції біоекономічного розвитку.  

Також важливим є застосування групи інструментів, що мають пряму дію 
на об’єкти аграрної сфери (адміністративно-правові і законодавчі)  та 
інструменти екологічної спрямованості (стимулюючі; інструменти 
відповідальності; інструменти підтримки), які характеризуються побічною 
дією. 

Створення ефективного організаційно-економічного механізму  та 
оптимальне поєднання його складових та інструментів може забезпечити 
інноваційний розвиток агарного  сектора на біоекономічних засадах. 

Заключення і висновки 
Проведений аналіз дає підстави зробити висновок, що з метою формування 

пріоритетних напрямів розвитку біоекономіки  необхідний аналіз досвіду країн 
світу, які вже тривалий час застосовують інноваційні біотехнології в аграрному 
виробництві. Тому важливим та актуальним є подальше вивчення зарубіжних 
стратегічних програм, які визначають довгострокові пріоритети держав 
стосовно розвитку біоекономіки. 

Встановлено, що реалізація заходів щодо розвитку аграрного сектора на 
біоекономічних засадах повинна проводитися з урахуванням специфіки 
кожного окремого територіального утворення і сформованих на цих територіях 
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регіональних біогеоценозів.  
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Abstract. The contents of the tire enterprises portfolio strategy elements have been determined 

based on the integral index of the tire enterprises production competitiveness estimation. These 
elements are a geographic vector of growth, competitive advantages, synergism and strategic 
flexibility of the portfolio of strategic management zones. The classification of the tires competitive 
advantages has been offered through components of the tires competitiveness estimation. The priority 
targets for marketing, production and financial strategies have been justified by an analysis of the 
cost structure in every group of tires. The optimal composition of the tire enterprise portfolio of 
strategic management zones has been formed by considering the synergistic effects between different 
groups of tires in production and consumption. The structure of the optimal composition of the 
portfolio of strategic management zones by groups of tires has been determined. It has been proved 
that the optimal composition of the portfolio of strategic management zones by different groups of 
tires combination assists to increase the enterprise gross profit, net income and output of tires and to 
decrease the material costs and materials output ratio. 

Key words: enterprise strategy, tire production, product competitiveness, integral index, 
competitive advantages, portfolio of strategic management zones, synergistic effect. 

Introduction. 
Strategic management in the increase of competition on the domestic and foreign 

markets provides the determination of the elements of the portfolio, functional and 
operational strategies for the implementation of the directions of the enterprise 
competitiveness development in short- and long-time. The tire enterprises production is 
shown by a significant amount of sizes and models which are designed for different 
kinds of wheeled transport and the tire production is technologically difficult with five 
stages of the technological processing. Therefore, the problem of forming the 
methodical approaches to the determination of the tire enterprises strategy elements 
based on the competitiveness products manufacturing is especially important in the 
competition for target markets. 

Main text. 
By the system approach the tire enterprises (TE) strategy for increasing the 

product competitiveness should be considered as a set of elements to achieve the 
enterprise objective (to provide sustainable development by improving the product 
competitiveness level and increase in profit) by including the components of the tire 
production competitiveness estimation and improving the level of competitiveness of 
separate size of tires in strategic management zones (SMZ). 

Determination of the elements of the portfolio strategy should be recommended 
when choosing, reasoning and implementation of the directions of the enterprise 
competitiveness development. These elements are: geographic vector of growth 
(every coordinate of this vector has two levels – current and new – these levels 
correspond to development process), competitive advantages, synergism and strategic 
flexibility of the portfolio of SMZ, and the added coordinate «resources», which 
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reflects the specific of the tire production [1, p. 147].  
The quantitative estimation of the tire enterprises production competitiveness 

(TEPC) is based on the integral index that includes complex indexes of 
competitiveness of the model of separate size of tires for the conditions of production 
and consumption, as well as on the weights of an impact the producer opportunities and 
consumer requirements including the conditions of sale the production on the markets of 
separate groups of tires [1, p. 147]. 

The determination of the content of the geographic vector of growth is based on 
the components of indexes of tire competitiveness estimation: market geography – on 
the coefficients of producer and consumer impact to the qualitative and cost 
characteristics of products on the markets of separate groups of tires; need – on the 
components of the index of competitiveness for the conditions of tires’ consumption; 
technology of production – on the components of the index of competitiveness for the 
conditions of tires’ production; resources – on the composition and cost of the 
enterprise’s resources and includes the product’s cost.  

Current level of the coordinates of geographic vector of growth should be 
determined by analysis of trends of the tires production and consumption, a study of 
an experience of the domestic TE functioning and quantitative estimation of the tires’ 
competitiveness. It is offered to determine the new level of these coordinates 
including the prospects of world tire industry development and prospective 
requirements to tires production, sale and consumption based on the components of 
the integral index of the TEPC formation. Prospective needs should become the base 
of quality and cost components of the estimation of the tires competitiveness level in 
the formation of the management solutions for it improving. 

It is expedient to form the tires competitive advantages considering the unitary 
indexes of quality of the TEPC estimation individually for every group of tires and the 
components of cost indexes of the TEPC. This formation is based on classification by 
I. I. Pavlenko [2, p. 206–207]: qualitative (are based on product differentiation) and 
monetary (are based on low costs). Product differentiation in tire production is formed 
by two types of unitary indexes of tires quality for: the conditions of consumption and 
the conditions of production. 

By analysis of the cost structure in every group of tires, the production of tires for 
passenger cars has the least part of materials and energy costs but most of the fixed 
costs. Despite the least need for floating capital, this production must be managed to 
increasing of turnover in behave of the reimbursement of fixed costs and providing 
the scale effect. This is a priority target for marketing and production strategies of the 
TE. The production of tires for trucks and agricultural machinery has the greater need 
for floating capital so must be managed to effective using of the resources of 
financing for preventing the loss of financial stability. This should be a priority target 
for the financial strategy of the TE. 

The composition of the portfolio of SMZ is formed by the synergistic effects in 
the production and consumption between separate groups of tires, detected by pair 
correlation coefficient. These compositions are shown in Table 1. The economic effect 
of saving on material costs, increasing income or gross profit is achieved by this 
composition. The recommendations to form the portfolio of SMZ by using the 
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synergistic effects in the production and consumption of tires are provided according to 
rates of the economic indicators which were obtained by mathematic model of the 
optimal tire output for every composition of the portfolio of SMZ. The structure of the 
portfolio of SMZ without of synergistic effects considering is: tires for passenger cars 
– 22.09%), tires for trucks – 66.87%, and tires for agricultural machinery – 11.04%.  

 
Table 1 

Results of portfolio of SMZ formation 

Object of the portfolio 
of SMZ formation 

Appropriate composition of the 
portfolio of SMZ (part of 100%) that 
maximize gross profit and provides 

the synergistic effects 

Result of using the 
synergistic effects 

to increase the gross 
profit 

tires for trucks (86.41%) and 
agricultural machinery (13.59%) 

increase of gross 
profit on 2.98% 

to decrease the 
material costs 

tires for passenger cars (41.98%) 
and agricultural machinery (58.02%) 

decrease of material 
costs on 3.88% 

tires for passenger cars (45.77%) 
and trucks (54.23%) 

decrease of material 
costs on 28.65% 

to increase the net 
income 

increase of net 
income on 1.42% 

to decrease the 
materials output ratio 

decrease of materials 
output ratio on 6.45% 

to increase the output 
of tires 

increase of output of 
tires on 36.71% 

Authoring 
 
While the portfolio of SMZ is formed of tires for passenger cars and trucks 

material costs are decreased by 3.88% and net income is increased by 1.42% 
compared with existing level. If the portfolio of SMZ is formed of tires for trucks and 
agricultural machinery gross profit is increased by 2.98%. The composition of the 
portfolio of SMZ of passenger cars and agricultural machinery provides the decrease 
of material costs in 28.65%. 

Summary and conclusions. 
So, in carrying out the regulative influence on the level of competitiveness of 

separate size of tires the elements of the TE strategy are formed. These elements are: 
directions of the TE development, classification of the tires competitive advantages, 
synergistic effects in the tire production and optimal composition of the portfolio of 
SMZ of different groups of tires by using these effects. 

The scientific and methodological provisions and practical recommendations for 
the tire enterprises strategy elements for increasing of the product competitiveness are 
based on the components of the quantitative estimation of the level of 
competitiveness of the separate size of tires by integral index including the conditions 
of production, sale and consumption for every group of tires. 
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Аннотация. В работе раскрыто содержание категории «экономическая 

компетенция» в контексте школьного образования, анализируется проблема 
экономического воспитания и образования обучающихся. Представлен критериально-
диагностический аппарат оценки, позволяющий выявить уровни развития экономической 
компетенции обучающихся подросткового возраста. Авторами также раскрыты 
возможности развития экономической компетенции посредством использования в 
образовательной практике интерактивных методов обучения. 

Ключевые слова: экономическая компетенция, экономическая грамотность, 
экономическая культура личности, экономическое сознание, экономическая 
компетентность, интерактивные методы обучения. 

Abstract. The paper reveals the content of the category «economic competence» in the context 
of school education, analyzes the problems of economic upbringing and education of students. The 
criteria-diagnostic apparatus of assessment is presented, which allows to identify the levels of 
development of economic competence of students of adolescence. The authors also revealed the 
possibilities of developing economic competence through the use of interactive teaching methods in 
educational practice. 

Key words: economic competence, economic literacy, economic culture of an individual, 
economic consciousness, interactive teaching methods. 

Экономическая грамотность представляет собой одну из важнейших 
компетенций современного человека. Способность самостоятельно принимать 
грамотные финансовые решения определяется степенью развития 
экономического мышления личности. Общество сделает существенный вклад в 
свое качество жизни на будущее, заложив основы грамотного экономического 
поведения у подрастающего поколения, что будет важным образовательным 
результатом и для современной школы. 

Вступая в экономические отношения, подросток становится носителем 
экономической культуры, и степень приобщенности к экономическим знаниям, 
способам осуществления экономических отношений, нормам и этике, им 
сопутствующим, свидетельствует о степени социализации и собственном 
уровне овладения экономическим культурным содержанием и его формами. 
Отсюда необходимость рассмотрения проблемы развития экономической 
компетенции как процесса, который происходит по мере приобретения 
подростком жизненного и образовательного опыта, развития рационального и 
иррационального, научного и эмпирического способов мышления. Все они 
составляют необходимую предпосылку для развития личного и общественного 
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сознания, позволяющую ориентироваться в позитивном, социально-полезном и 
приемлемом поведении или, наоборот, негативном, асоциальном. Данная 
предпосылка непосредственно связана с качеством образования. 

Понятие «экономическая компетенция» достаточно активно исследуемый 
феномен в трудах отечественных ученых. Вопросам теории и методики 
экономического образования и воспитания школьников посвящены работы 
Ю.В. Бреховой, Ж.А. Жунисбековой, Е.Б. Лавреновой, А.В. Медведевой, О.И. 
Рязановой и др. Учеными предлагаются разные интерпретации изучаемого 
понятия, раскрывается структура и содержание, основные параметры 
экономической компетенции, и условия, влияющие на динамику, длительность 
и устойчивость ее проявлений.  

Анализ литературы позволил нам выделить несколько направлений в 
исследовании данного феномена. В рамках одного из них, экономическая 
компетенция определяется как интегральное свойство личности, основанное на 
признании экономических ценностей, отражающее ее готовность и способность 
применить систему экономических знаний и умений в осуществлении 
экономической и финансовой деятельности, позволяющее личности 
мобилизоваться на эффективное выполнение данной деятельности [2]. Другое 
направление связано с трактованием экономической компетенции как единства 
экономических знаний, отражающих экономическую действительность, 
отношение личности к экономическим явлениям и на основе этого её 
экономическое поведение [7]. При этом развитие экономической компетенции 
обучающихся предполагает организованную педагогическую деятельность, 
направленную на формирование экономического сознания, посредством 
развития экономических знаний, умений и навыков, связанных с экономически 
целесообразной деятельностью, а также развитие экономически значимых 
качеств личности.  

Желая сформировать компетенцию принимать решения в проблемной 
ситуации экономического характера, педагогу необходимо понимать, что 
решение этой задачи невозможно при использовании лекции или рассказа 
педагога, ведь главный принцип, на котором строится развитие экономической 
компетенции, - это осуществление практической деятельности, которая по сути 
и представляет собой осваиваемый способ деятельности с обязательной 
рефлексией учебной деятельности, осуществляемой на занятии (деятельностное 
образование). Эту задачу возможно решить, используя совокупность 
интерактивных приемов и методов обучения. Суть интерактивного обучения 
состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что 
практически все участники оказываются вовлеченными в процесс познания, 
они имеют возможность и рефлексировать по поводу того, что они знают и 
думают [3]. 

Использование интерактивных методов обучения предполагает 
следующую логику познавательной деятельности: мотивация - формирование 
нового опыта - его осмысление через применение - рефлексия. Причем 
формирование нового опыта осуществляется с учетом имеющегося опыта, 
создания проблемных диалогических ситуаций, образующихся на основе 
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возникающих противоречий, рождения новых познавательных мотивов и 
интересов. 

Интерактивные методы обучения характеризует обязательная работа в 
малых группах, основанная на игровых формах обучения, при которых 
проявляется активность учащихся, осуществляется аккумуляция и передача 
социального опыта, создаются условия для более полной самореализации 
личности учащихся [23]. 

Среди множества классификаций интерактивных методов (Л.Н. Вавилова, 
Т.Н. Добрынина, Е.Я. Голант, О.А. Голубкова, В.В. Гузеев, Е.С. Заир-Бек, Г.С. 
Харханова, А.Ю. Прилепо и др.) наибольший интерес вызывает их 
классификация на основе коммуникативных функций (О.А. Голубкова, А.Ю. 
Прилепо). Авторы предлагают разделить интерактивные методы на три группы: 
дискуссионные методы (диалог, групповая дискуссия, разбор и анализ 
жизненных ситуаций); игровые методы (дидактические игры, творческие игры, 
в том числе деловые, ролевые игры, организационно-деятельностные игры, 
контригры); психологическая группа интерактивных методов (сенситивный и 
коммуникативный тренинг, эмпатия). 

С целью выявления уровня развития экономической компетенции 
обучающихся подросткового возраста нами был проведен констатирующий 
эксперимент. В нем приняли участие 26 обучающихся 7-х классов. В рамках 
исследования были использованы следующие диагностические методики: тест-
опросник оценки финансово-экономической грамотности (подготовлен 
Национальным агентством финансовых исследований), беседа «Я и финансы», 
решение ситуационных экономических задач [Машенцева 2017]. 

Основными компонентами и показателями оценки уровней развития 
экономической компетенции, согласно представленным выше теоретическим 
положениям, выступали: когнитивный (знание экономической терминологии, 
понимание необходимости вести учет доходов и расходов; знание структуры 
доходов и расходов семьи, понимание путей повышения дохода; знание 
различии между расходами на товары и услуги первой необходимости и 
расходами на дополнительные нужды; понимание необходимости пенсионных 
сбережений), личностный (осознание важности образования, которое обеспечит 
доходы; интерес к повышению своей финансовой грамотности; мотивация на 
улучшение своего материального положения), деятельностный (умение оценить 
свои ежемесячные расходы, составлять личный бюджет; обладание навыками 
технической безопасности, в т.ч. пользования пластиковой картой, банкоматом 
и др.; способность учитывать обязательные ежемесячные траты и актуальные 
потребности на текущий момент; умение откладывать деньги на определенные 
цели, контролировать спонтанные покупки, не выходить за рамки бюджета). 

Полученные в ходе проведенного нами исследования данные показали, что 
высокий уровень развития экономической компетенции имеют 15% подростков. 
Они хорошо ориентируются в экономических терминах, знают различия между 
расходами на товары первой необходимости и расходами на дополнительные 
нужды, понимают необходимость вести учет доходов и расходов, осознают 
важность образования, которое обеспечит доходы, умеют составлять личный 
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бюджет, способны учитывать обязательные ежемесячные траты и актуальные 
потребности на текущий момент, легко контролируют спонтанные покупки.  

Обучающиеся имеющие средний уровень развития экономической 
компетенции (35%) недостаточно уверенно ориентируются в экономических 
терминах, затрудняются в определении различий между расходами на товары 
первой необходимости и расходами на дополнительные нужды, необходимость 
вести учет доходов и расходов ситуативная, имеют недостаточно знаний и 
умений по составлению личного бюджета, учет обязательных ежемесячных 
трат ситуативен, слабо контролируют спонтанные покупки.  

Низкий уровень компетенции был выявлен у 50% подростков. Такие 
обучающиеся слабо ориентируются в экономических терминах, знания 
различия между расходами на товары первой необходимости и расходами на 
дополнительные нужды расплывчаты, не считают необходимостью вести учет 
доходов и расходов, не осознают важность образования, которое обеспечит 
доходы, не умеют составлять личный бюджет, не учитывают обязательные 
ежемесячные траты и актуальные потребности на текущий момент, не 
контролируют спонтанные покупки. 

Диагностика уровня экономической компетенции школьников показала, с 
одной стороны, интерес учеников к теме денег, к возможности их 
зарабатывания и приумножения (в их представлении вся экономика сводится к 
деньгам), с другой – полное непонимание сущности денег, их роли в 
экономической системе, в развитии общества, в международных отношениях.  

Анализ показал также, что школьники не видят связи экономики с 
реальными жизненными ситуациями. Необходимо поднимать общий уровень 
экономической культуры обучающихся, формировать экономически важные 
знания, умения и навыки. 

На основе изученной литературы, обобщения результатов 
диагностического этапа работы нами был разработан комплекс занятий по 
развитию экономической компетенции обучающихся, основанный на 
использовании интерактивных методов: деловых игр, проигрывании житейских 
ситуаций, решение кейсов, выполнение творческих заданий, мини-проекты. В 
процессе обучения также используются: приемы актуализации субъективного 
опыта учащихся; методы диалога и дискуссии; приемы создания коллективного 
и индивидуального выбора; технологии критического мышления. 

Вводный этап комплекса представляет собой тренинговые занятия, 
направленные на формирование у подростков мотивации участия в 
предстоящей работе, расширение знаний по проблеме. Основной этап 
включает в себя разные виды интерактивных занятий с конкретной 
экономической тематикой. Практикумы: «Расчет бюджета своей семьи», 
«Составление меню для школьника и расчет его стоимости», «Изготовление 
сувениров из вторичного сырья», «Экономические продукты и объекты» и т.д. 
Деловые и ролевые игры: «Безработные и предприниматели», «Знаешь ли ты 
цены», «Страхование» и другие. Мини-проекты: «Личный финансовый план», 
«Бизнес, которым занимаются подростки» и др. С помощью итогового этапа 
планируется провести рефлексию, осуществить обмен теми планами и 
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перспективами, которые разработали обучающиеся, актуализировать знания, 
полученные ими на занятиях.  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что особенностями развития 
экономической компетенции школьников является преимущественно 
интерактивный характер обучения, практико-ориентированное содержание, 
связь с реальной практической жизнью каждого подростка. Важно, чтобы 
обучающиеся не только знали, но и умели действовать. Отсюда вытекает и 
специфика организации образовательной деятельности, используемых 
педагогических приемов и методов развития данной способности. 
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Анотація. У статті розглянуто актуальність проблеми соціальної взаємодії,  
формування позитивної самооцінки в умовах інклюзивного навчального середовища, 
проаналізовано особливості формування стосунків в традиційних класах у порівнянні з 
інклюзивними. Результати дослідження особистісних властивостей та міжособистісних 
відносин учнів порівнювалися у класах з інклюзивним та традиційним навчанням. 
Встановлено, що в учнів інклюзивних класів рівень самооцінки нижчий, ніж у їхніх однолітків 
із класів з традиційним навчанням, зокрема за такими критеріями як «Зовнішність» та 
«Впевненість у собі». Ступінь вираженості потреби у спілкуванні є вищим в учнів 
інклюзивних класів. Також, на думку учнів інклюзивних класів, психологічна атмосфера у 
їхньому колективі є сприятливою. 

Ключові слова: соціальна взаємодія, інклюзивне освітнє середовище, позитивна 
самооцінка, учні з особливими потребами, класи з традиційним навчанням 

Abstract. The article considers the urgency of the problem of social interaction, the formation 
of positive self-esteem in an inclusive learning environment, analyzes the features of the formation 
of relations in traditional classes in comparison with inclusive. 

The results of the study of personal characteristics and interpersonal relationships of students 
were compared in classes with inclusive and traditional learning. It was found that students in 
inclusive classes have a lower level of self-esteem than their peers in traditional classes, in 
particular by criteria such as "Appearance" and "Self-confidence". The degree of need for 
communication is higher in students of inclusive classes. Also, according to students in inclusive 
classes, the psychological atmosphere in their team is favorable. 

Keywords: social interaction, inclusive educational environment, positive self-esteem, 
students with special needs, classes with traditional education 

Вступ. Пізнаючи соціальне оточення, навколишній світ, індивід сприймає, 
пояснює і відтворює у своєму мисленні різні його соціальні аспекти. Процес 
соціального пізнання надзвичайно важливий у житті людини та у її соціальній 
взаємодії [1., 284-293]. Особливої актуальності проблема соціальної перцепції 
набуває у контексті розвитку інклюзивної освітньої політики. В.  Ольшанськй 
дає підстави визначити соціальне сприйняття як різновид сприйняття, який, з 
одного боку включає сприймання широкого кола соціальних об'єктів, 
соціальних ситуацій, а з іншого боку – опосередковує оцінку цих об'єктів з боку 
суб'єкта сприймання [2, c 128-134]. Також особливості соціальної взаємодії у 
середовищі інклюзивної школи і школи з традиційним навчанням розглядалися 
у працях таких вчених Синьова В.М., Островської К.О., Філоненко М.М., 
Цимбалюка І.М., Чопік О.В., Шульженко Д.І. та інших 

Метою статті є проаналізувати особливості соціальної взаємодії у класах з 
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традиційним та інклюзивним навчанням. 
 Виклад основного матеріалу.  З емпіричних методів дослідження у 

роботі було використано психодіагностичне тестування із застосуванням 
стандартизованих тестів-опитувальників та математико-статистичні методи. 

В даному науковому дослідженні було використано наступні діагностичні 
методики: 

1. Методика вивчення самооцінки Дембо-Рубінштейна в модифікації 
А.М.Прихожан 

2. Методика визначення потреби у спілкуванні Ю.М.Орлова, В.І.Шкуркіна, 
Л.І.Орлової 

3. Методика оцінки психологічної атмосфери в колективі А.Ф.Філера 
4. Проективна методика «Мій клас» 
Вибір методичного інструментарію зумовлений віковими особливостями 

груп досліджуваних (діти 11-13 років). У цьому віковому діапазоні знаходяться 
учні 5-7 класів закладів загальної середньої освіти. Діти цієї вікової категорії 
можуть адекватно зрозуміти зміст інструкції та заповнити форму 
психометричного тесту. Виконання проективних методик зазвичай подобається 
дітям усіх вікових категорій. 

Дослідницькою роботою охоплено загалом 132 учня Львівського регіону, з 
них: 

експериментальна група – 66 учнів інклюзивних класів; 
контрольна група – 66 учнів класів з традиційною формою навчання. 
Кореляційний аналіз 
В результаті проведеного кореляційного аналізу було виявлено 

статистично значимі рівні кореляційних зв'язків між чинниками розуміння 
учнів один одного в процесі спільної освітньої діяльності, що відображено в 
кореляційній матриці. 

Кореляційний аналіз усієї вибірки учнів, які навчаються у класах як з 
інклюзивним, так і з традиційним навчанням, показав прямі кореляційні зв'язки 
(див. табл. 1): 

1. Розум та здібності і зовнішність (r = 0,32) 
2. Авторитет в однолітків та зовнішність (r = 0,52) 
3. Авторитет в однолітків і впевненість у собі (r = 0,41) 
4. Умілі руки та зовнішність (r = 0,38) 
5. Впевненість у собі та зовнішність (r = 0,6) 
Характеризуючи критерії самооцінки учнів, значимі рівні прямих 

кореляційних зв'язків, робимо висновок, що такі критерії як зовнішність та 
впевненість у собі визначають ступінь авторитету в однолітків. Також 
зовнішність прямо корелює із впевненістю у собі, що характерним є для 
підліткового віку. 

У вибірці учнів, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням, було 
виявлено такі статистично значимі рівні кореляційних зв'язків (див. табл. 2): 

Прямі кореляційні зв'язки 
1. Авторитет в однолітків та зовнішність (r = 0, 5) 
2. Авторитет в однолітків та впевненість у собі (r = 0, 51) 
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3. Умілі руки та зовнішність (r = 0,44) 
4. Зовнішність та впевненість у собі (r = 0,64) 
Отже, в учнів класів з інклюзивним навчанням авторитет в однолітків 

прямо корелює із зовнішністю та впевненістю у собі, що відображає загальну 
тенденцію для усіх учнів 5-7 класів. Впевненість у собі прямо корелює із 
зовнішністю учня. 

Обернені кореляційні зв'язки 
1. Соціально-психологічна атмосфера в групі  та умілі руки (r = - 0,5) 
2. Соціально-психологічна атмосфера в групі та зовнішність (r = - 0,5) 
3. Соціально-психологічна атмосфера в групі та впевненість у собі (r = -

0,39) 
 Аналіз обернених кореляційних зв'язків показав, що такі критерії 

самооцінки як зовнішність та впевненість у собі не сприяють позитивній 
психологічній атмосфері у класі з інклюзивним навчанням. 

У вибірці учнів, які навчаються у класах з традиційним навчанням було 
виявлено такі статистично значимі прямі кореляційні зв'язки (див. табл. 3): 

1. Умілі руки та розум і здібності (r = 0,33) 
2. Розум і здібності та зовнішність (r = 0,38) 
3. Авторитет в однолітків та зовнішність (r = 0,56) 
4. Зовнішність та умілі руки (r = 0,32) 
5. Умілі руки та впевненість у собі (r = 0,4) 
6. Зовнішність та впевненість у собі (r =0,59) 
Висновки. Результати дослідження особистісних властивостей та 

міжособистісних відносин учнів порівнювалися у класах з інклюзивним та 
традиційним навчанням. Встановлено, що в учнів інклюзивних класів рівень 
самооцінки нижчий, ніж у їхніх однолітків із класів з традиційним навчанням, 
зокрема за такими критеріями як «Зовнішність» та «Впевненість у собі». 
Ступінь вираженості потреби у спілкуванні є вищим в учнів інклюзивних 
класів. Також, на думку учнів інклюзивних класів, психологічна атмосфера у 
їхньому колективі є сприятливою. 
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Анотація. У зв’язку з останніми подіями світового масштабу жваво оновлюється та 
вдосконалюється система дистанційного навчання. В закладах освіти астрономії 
відводиться недостатня кількість годин на практичний зміст цієї дисципліни, що 
унеможливлює належним чином організовувати астрономічні спостереження в звичному 
режимі навчання, не кажучи вже про дистанційну форму. Саме тому в роботі наведено ряд 
завдань з використанням сучасних технологій, які саме в умовах непередбачуваного 
сьогодення та дистанційного навчання зможуть допомогти педагогу та учневі при навчанні 
та вивченні цієї навчальної дисципліни відповідно. 

Ключові слова:  астрономія, спостереження, дистанційне навчання.  
Abstract In connection with the last events of world scale smartly the controlled from distance 

departmental teaching renovates and improves. In establishments of formation of astronomy the insufficient 
amount of hours is taken on practical maintenance of this discipline that does impossible properly to 
organize astronomic supervisions in the usual mode of studies, not to mention about the controlled from 
distance form. A row over of tasks with the use of modern technologies, that in the conditions of 
unforeseeable present time and controlled from distance studies will be able to help a teacher and student at 
studies and study of this educational discipline, is in-process brought for this reason.. 

Key words: astronomy, observation, distance learning. 
Вступ. У сучасному суспільстві головною метою освітнього процесу є 

підготовка учнів та студентів до самостійного життя в сучасному суспільстві, 
тому необхідно навчити їх вчитися, здобувати знання, ставити перед собою 
конкретні завдання та вирішувати їх, застосовуючи найоптимальніший 
алгоритм.  

У зв’язку з останніми подіями світового масштабу (пандемія COVID-19) 
жваво оновлюється та вдосконалюється система дистанційного навчання. 

Система дистанційного навчання базується на: 1) індивідуально 
орієнтованому підході до навчання; 2) використанні комп'ютерних та 
мультимедійних технологій; 3) модульно-блоковій системі навчання; 4) 
рівноцінності змісту дистанційного і традиційного навчань [1].  

Основний текст. Фундаментальна підготовка вчителів астрономії, які б 
змогли вирішувати основні завдання шкільного курсу астрономії, була завжди 
актуальною, особливо сьогодні, в умовах бурхливого розвитку космічних 
технологій. Астрономія має важливе прикладне значення – її засобами можна 
стимулювати учнів до вивчення інших шкільних предметів [2]. 

Як свідчить практика, астрономічні спостереження не завжди можна 
організувати у навчальному процесі, а тим більше в умовах дистанційного 
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навчання. Тому пропонуємо скористатися можливостями «віртуальних 
планетаріїв», серед яких можна відзначити Stellarium – це програма,  яка 
відображає реалістичне небо, таким, яким його можна побачити неозброєним 
оком, у бінокль або телескоп.  

З допомогою цієї астропрограми пропонуємо розробити цікаві 
астрономічні завдання, які можна запропонувати учням чи студентам під час  
дистанційного навчання. Такими завданнями можна не тільки зацікавити їх 
власне до цього навчального предмету, але і проявити в них  дух дослідника, 
першовідкривача та науковця. Stellarium не вимагає інтернет-з’єднання, працює 
в режимі офлайн і є абсолютно безкоштовною – вона доступна будь-якому 
учневі чи педагогу (необхідна лише наявність комп’ютера, ноутбука, планшета 
чи іншого гаджета).  

Наведемо декілька завдань, які дозволяє виконати середовище згаданої 
вище астропрограми.  

1. Визначення фази Місяця. Користуючись програмою Stellarium (рис. 1), 
дізнайтесь, яка  фаза Місяця буде (була) певної дати. Зобразіть приблизне 
взаємне розташування Сонця, Землі та Місяця в цей день. 

 

 
Рис. 1. Середовище програми Stellarium (до визначення фази Місяця) 

 
2. Дослідження деяких характеристик діп-скай об’єктів (англ. Deep sky 

object – DSO). За допомогою програми Stellarium (рис. 2) знайдіть далеку 
галактику. Визначте за допомогою даних, що з’явились у верхньому лівому 
кутку програми (відстань до галактики та її кутові розміри), швидкість її 
віддалення та лінійні розміри. 
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Рис. 2. Середовище програми Stellarium (дослідження деяких 

характеристик діп-скай об’єктів) 
 
3. Дослідження деяких характеристик екзопланет. За допомогою 

програми Stellarium (рис. 3) виберіть одну з екзопланет. Використовуючи дані, 
що з’явились у верхньому лівому кутку екрана, знайдіть: час, необхідний у 
майбутньому, щоб долетіти від Землі до даної екзопланети, якщо міжзоряний 
корабель летить із постійною швидкістю 30000 км/с; світність материнської 
зорі екзопланети у світностях Сонця; вашу вагу на цій планеті. 

 
Рис. 3. Середовище програми Stellarium (дослідження деяких 

характеристик екзопланет) 
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Висновки. Астрономічні спостереження як спосіб активізації учнів до 
вивчення астрономії несуть в собі потужний емоційний заряд, виховують 
почуття прекрасного, сприяють розвитку наукового мислення, демонструють 
могутність людського розуму і його здатність пізнавати світ, адже, висновки 
зроблені з власних спостережень, закріплення вивчених законів 
спостереженнями роблять цікавішим процес пізнання і допомагають глибше 
зрозуміти природу і явища навколишнього світу [2].  

В роботі наведено ряд завдань з використанням сучасних технологій, які 
саме в умовах непередбачуваного сьогодення та дистанційного навчання 
зможуть допомогти педагогу та учневі при навчанні та вивченні відповідно. 

Саме такі завдання, на нашу думку, спонукатимуть учнів та студентів до 
пошуку нової інформації, розвиватимуть критичне мислення, формуватимуть 
дух дослідника і, водночас, вчитимуться ставити перед собою завдання та 
шукатимуть шляхи їх вирішення. 
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Abstract. The article highlights the main aspects of creative abilities development of 
university students. The author analyses the basic concepts related to creative teaching and 
students’ creative learning. The principles of teaching for creativity are considered in the article. 
The recommendations concerning creativity integration into classrooms are given, among which 
there are: linking lessons to real-world learning; cultivating a creative learning atmosphere; 
collaborative learning; taking intellectual risks and others. The article describes the main features 
of creative teaching and learning including creation of comfortable learning atmosphere in a 
classroom, stimulation of students’ motivation, necessary feedback provision, development of 
students’ self-confidence, encouragement students to ask questions and find solutions. Methods of 
future economists’ creative abilities in the process of foreign language study are given in the 
article. 

Key words: students’ creativity, creative abilities, creative teaching, teaching for creativity, 
creative learning, higher education. 

Анотація.У статті висвітлено основні аспекти розвитку творчих здібностей 
студентів. Автор аналізує основні поняття, пов'язані з творчим викладанням та творчим 
навчанням. У статті розглядаються принципи навчання творчості. Дано рекомендації 
щодо інтеграції творчості в аудиторії, серед яких є: пов'язування занять із навчанням у 
реальному світі; створення творчої атмосфери навчання; спільне навчання; 
інтелектуальний ризик та інші. У статті описані особливості процесів творчого 
викладання та навчання, включаючи створення комфортної атмосфери навчання на 
заняттях, стимулювання мотивації студентів, забезпечення необхідного зворотного 
зв’язку, розвиток впевненості і заохочення студентів ставити питання та знаходити 
рішення. У статті наведено методи розвитку творчих здібностей майбутніх економістів у 
процесі вивчення іноземної мови. 

Ключові слова: творчість студентів, творчі здібності, креативне викладання, творче 
навчання, вища освіта. 

Introduction. 
Today it is essential not only to provide students with theoretical knowledge, but 

also encourage learner creativity and develop students’ creative abilities. Creativity in 
learning is often highlighted as a skill essential for success in the 21st century [3]. In 
scientific researches creativity is defined as a product or process that shows a balance 
of originality and value.  It implies the ability to make unforeseen connections and to 
generate new and appropriate ideas. It is also understood as a transversal skill which 
could be developed in everybody [2].  

That is why it is important to prepare highly qualified specialists, future 
economists in particular, with creative thinking and ready for self-improvement. It 

https://orcid.id/
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demands implementation of a creative approach in the learning process, which 
includes creative teaching and creative learning. 

Main text. 
Discussions about creative pedagogy usually include the elements of creative 

teaching, teaching for creativity and creative learning [5]. We fully agree that 
students’ creative learning is a fundamental element in a creative pedagogy 
framework, and it greatly correlates and depends on teachers’ creativity.  So “given 
the important role teachers play in student learning, we argue that teachers need to be 
informed not only about how to teach creatively and for creativity, but also how to 
consider possibilities and understand things in new ways, thereby making a case that 
a teacher’s own creative learning is crucial” [5]. 

 A special attention in development of creative potential of future specialists 
should be paid to considerate comprehension of teaching subject and skillful 
management of academic activity of students as well as encouragement of their 
motivation to learn. The authors underline that the process involves orientation of 
students in the ways of achieving successful results and developing skills of self-
actualization and self-realization. Moreover a successful academic activity of 
students depends on a teacher’s creative activity rate [1]. 

Teaching creatively is defined as using imaginative approaches to make learning 
more interesting and effective. Teaching for creativity is defined as forms of teaching 
that are intended to develop young people’s own creative thinking or behavior. But at 
the same time teaching for creativity involves teaching creatively [4].  

It is obvious that students’ creative abilities will be better developed in a 
creative atmosphere where the teacher himself / herself disclose his / her creative 
potential and is able to show what it means to be creative.  According to A. Craft and 
B. Jeffrey the teaching for creativity principles may include: 

1. encouraging young people to believe in their creative identity, 
2. identifying young people's creative abilities, 
3. fostering creativity by developing some of the common capacities and 

sensitivities of creativity such as curiosity, recognizing and becoming more 
knowledgeable about the creative processes that help foster creativity development 
and providing opportunities to be creative [4]. These ones can be continued by ways 
to integrate creativity into classrooms presented by D. Henriksen and P. Mishra: 
learning from the best (it's useful to consider the successful classroom efforts and 
impressive records of skilled teachers); connect your interests with your teaching (the 
most accomplished, innovative people in any field are also highly creative in areas 
outside their professional lives and  actively draw on outside interests and creative 
ways of thinking to improve their professional practice); link lessons to real-world 
learning (taking knowledge out of a vacuum and infusing it into an authentic 
experience); cultivate a creative mind-set; value collaboration; take intellectual risks 
(to be willing to try out new ideas and approaches in the classrooms and to be open to 
failure) [3]. We can continue this list of useful tips concerning creativity 
development by adding the following ones: accelerate creativity atmosphere in the 
classroom, motivate every student for achievements, give necessary help and 
feedback timely, be a good example of a creative person, be a co-creator in a learning 
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process, make students be active in a learning process (involve them in experimenting 
and problem solving, encourage them to pose questions, identify problems, discuss 
and debate), believe in students abilities. 

Students’ creative abilities, future economists’ ones in particular, in the process 
of foreign language study are successfully developed by using innovative methods 
among which are problem-based method, project method, simulations, role-playing, 
brainstorming, discussions and debates, case study etc. 

Summary and conclusions. 
In conclusion we can summarize that nowadays it is important to prepare 

students for constantly changeable world. Besides necessary knowledge, they should 
develop their creative abilities, self-motivation and confidence. To do this 
successfully a teacher must also be a creative person and should be “armed” with 
techniques to develop students' creativity and implement them in a learning process. 
The teacher’s role is to become a co-creator, a consultant on the basis of a 
partnership. A comfortable creative atmosphere in a classroom, motivation, 
encouragement and necessary feedback will manage students to develop their 
creativity. It is also essential to develop students’ self-confidence, avoid negative 
judgments and foster their eagerness to ask questions and find solutions. 
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Аннотация: В статье представлены методические рекомендации по обучению 

английскому языку детей с тяжёлыми нарушениями речи. Данные игры и упражнения 
систематизированы в соответствии с ранее проведённым исследованием по следующим 
направлениям: мотивация речевой деятельности, лексика, грамматический строй речи.  

Ключевые слова: обучение иностранному языку, тяжёлые нарушения речи, 
особенности развития, речевые компоненты.  

Abstract: The article presents methodological recommendations for teaching English to 
children with severe speech disorders. These games and exercises are systematized in accordance 
with the previously conducted research in the following areas: motivation of speech activity, 
vocabulary, grammatical structure of speech. 

Keywords: foreign language teaching, severe speech disorders, developmental features, 
speech components. 

Вступление.  
В современном мире всё больше наблюдается востребованность 

специалистов, которые владеют хотя бы одним иностранным языком. 
Возрастает необходимость контроля успешного усвоения иностранного языка 
уже в начальной школе, так как именно этот период считается сенситивным для 
усвоения иностранного языка. От уровня его усвоения в начальных классах, 
мотивации к его обучению, зависит взаимодействие с этим учебным предметом 
и в дальнейшие годы. В наших школах предмет иностранный язык включён в 
школьную программу со второго класса. От этого предмета, как и от всех 
остальных, зависит общая успеваемость. 

Практика обучения школьников с тяжёлыми нарушениями речи 
иностранному языку, показывает, что усвоение инородного языка у таких 
учащихся протекает со значительными трудностями, по сравнению с их 
сверстниками, имеющими нормальное речевое развитие. 

Помимо этого, в школах наблюдается дефицит методических 
рекомендаций по организации обучения иностранному языку детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Основной текст. 
Обучение иностранному языку – передача знаний об иностранном языке и 

способах формирования и формулирования мысли средствами иностранного 
языка, а также формирование навыков и развитие умений по реализации этих 
способов. 

В. А. Артёмов в своей работе «Психология обучения иностранным 
языкам» указывает на то, что под научением иностранному языку понимается 
прогрессирующее практическое овладение иностранным языком.  
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Успешное усвоение иностранного языка зависит от полисенсорного 
восприятия материала.  Включается зрительный анализатор, слуховой, 
речедвигательный и моторный. Изучение иностранного языка благотворно 
влияют на развитие психических процессов. 

В начальных классах, на базе общеобразовательных школ, дети изучают 
английский язык, как иностранный. Основными компонентами в изучении 
английского языка, являются: знание лексики, грамматики, аудирования, 
перевода, чтения и письма. На начальном этапе, особое внимание уделяется 
изучению лексики, основам грамматического строя и пониманию английского 
текста, в переводе на русский. 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи испытывают определённые трудности 
в усвоении этих систем, так как имеют нарушения и в усвоении родного языка. 

Нарушения развития лексики у детей с ТНР проявляются в более позднем 
формировании системности языка, создании семантических полей и 
качественном своеобразии этих процессов[]. Усвоение грамматической 
стороны речи связано с развитием всех видов мыслительных процессов у 
ребёнка. Ребёнок должен уметь дифференцировать грамматические значения 
при формировании словоизменения, ему необходимо понять, что они означают. 
Важную роль здесь играет анализ речи окружающих его людей, выделение 
общих правил на уровне практики, закрепление этих правил в своей речи. 

Нами было проведено исследование особенностей усвоения английского 
языка учащимися с тяжелыми нарушениями речи, которое позволило 
констатировать следующие особенности: трудности в усвоении лексики, 
отрицание лексических единиц английского языка; непонимание грамматики 
английского языка; слабую активность в ведении диалога в форме вопросно-
ответной формы. 

Итоги результатов экспериментального исследования позволили нам 
сделать вывод о том, что для успешного усвоения иностранного языка 
учащимися данной категории, необходимо создавать специальные условия: 

1. Прежде всего, это индивидуальный и дифференцированный подход; 
2. Частота повторения усвояемого материала; 
3. Сопоставление русского языка и английского языка, так как уровень 

владения русским языком у учащихся с ТНР определяет качество овладения 
второй языковой системой. 

Для успешного усвоения учащимися с ТНР английского языка необходимо 
осведомить учителя об особенностях развития и усвоения материала такими 
детьми на уроках русского языка, объяснить специфику проведения урока в 
классе компенсирующей направленности. Мы предлагаем выстроить работу 
поэтапно: 

1. Мотивационный этап. 
Цель – замотивировать учащихся на изучение иностранного языка. 
На этом этапе обучения следует сделать акцент на мотивации учащихся к 

изучению иностранного языка. Создание педагогом мотивации среди учащихся 
– является одним из компонентов в развивающей цели обучения. Для создания 
мотивации на уроке английского языка можно использовать следующие 
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упражнения: 
1) Игра «Иностранцы» - учитель предоставляет учащимся несколько 

общих, простых фраз на английском языке, при помощи которых можно 
составить диалог. Изначально, учитель может взять для примера одного из 
учеников, чтобы показать образец диалога на английском языке. Другим 
вариантом этой игры может быть диалог на русском языке (с теми же общими 
фразами, по типу: «Как дела?»; «Как тебя зовут?»; «Приятно познакомиться»), 
который учитель совместно с учениками будет на английский язык 
сопровождая фразой: «Как бы сказали наши друзья англичане?» В этом 
варианте объём фраз будет шире, так как подключается творчество детей и 
личная мотивация узнать, как будет звучать та или иная фраза на английском 
языке. 

2) Игра «Simon says» -  весёлая групповая и подвижная игра, смысл 
которой заключается в том, чтобы следовать инструкциям ведущего. Ведущий 
говорит фразу, например, “touch your nose” – коснитесь своего носа, или “clap 
your hands” – похлопайте в ладоши. Задача участников выполнить действие. 
Можно установить регламент – кто допускает больше трёх ошибок – выбывает 
из игры. Такая игра отлично подойдёт для динамической паузы во время урока. 
Желание выиграть в этой игре, замотивирует детей изучать глагольную лексику 
на уроках. 

3) Игра «Freeze» - Учитель просит учащихся просто бегать по классу, но в 
момент, когда  прозвучит «Freeze», ученики должны застыть в какой-то позе. 
Задача учителя — разморозить первого ученика, отгадав, в какой фигуре он 
замёрз. Например, задаётся вопрос: Are you a dog? - Yes, I am / No, I am not. Тот, 
кого разморозили таким же образом, размораживает остальных. 

Деятельность, направленная на осуществление успешного усвоения 
материала учащимися с ТНР производится на втором этапе. 

2. Основной этап. 
Цель – проработка лексики и грамматики английского языка. 
Дидактические игры, направленные на усвоение лексики иностранного 

языка: 
1) Игра «Прятки» - перед учеником разложен набор предметных картинок 

по определённой лексической теме. Совместно с учителем, ученик 
проговаривает все картинки, затем проговаривает самостоятельно. При 
необходимости можно повторить проговаривание, для лучшего запоминания. 
По просьбе учителя, ученик закрывает глаза, тем временем взрослый убирает 
одну из карточек. Открыв глаза, ребёнок должен сказать, какая карточка 
пропала. В эту игру можно играть группами, парами, индивидуально. Эта игра 
особенно полезна для отработки трудноусвояемых слов. Карточки в игре 
можно заменить игрушками. 

2) Игра «Сюрприз» - Учитель раздаёт учащимся закрытые пакеты и/или 
коробки, в которых будут лежать разнообразные предметы (здесь также можно 
ориентироваться на лексическую тему урока). Каждый достаёт из пакета 
предмет и называет его на английском, по очереди. Учитель даёт ученикам 
минут пять на размышления, также можно дать ученикам возможность тезисно 
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записать необходимую лексику. Задача каждого ученика – описать предмет по 
качественным характеристикам (из чего он сделан, какой у него цвет, к какой 
категории относится) и что с этим предметом можно сделать, где его 
используют, для чего он. Вместо игрушек, можно воспользоваться обычными 
карточками. 

3) Игра «Лабиринт» - ученику выдаётся карточка с изображением 
лабиринта, который необходимо пройти. Задача заключается в том, чтобы 
правильно пройти по дорожке, собирая буквы, из которых по окончанию 
образуется слово.  Если лабиринт пройден неправильно, слово не получается. 

4) Игра «Дрессировщики» - двое учеников выполняют роли 
дрессировщиков, остальные ученики выступают в роли зверей.  Дрессировщики 
поворачиваются спинами к детям и к игрушкам, находящимся на парте. Они 
считают по-английски до 5, остальные в это время тихонько подходят к столу, 
и каждый выбирает себе игрушку, изображающую зверя, роль которого он 
будет выполнять. Дети прячут игрушки, например, за спину. Дрессировщики 
предлагают зверям выполнить следующие движения, например: «Mouse, run!», 
«Fish, swim!», «Monkey, jump!», «Cat, run!» и т.д. Учащиеся выполняют 
движения в соответствии с ролью. 

Особые проблемы были выявлены у учащихся с ТНР при усвоении 
грамматики английского языка. Особенно это касалось местоимений, основного 
глагола to be и have. На основе изученной литературы мы предлагаем перечень 
упражнений, направленных на успешное усвоение данных компонентов 
грамматики: 

1) Игра «He, She, It» - учитель с учениками встаёт в круг и вместе они 
проговаривают местоимения, которые сопровождаются следующими жестами: I 
-  показывать на себя; You — повернуться и показать на соседа; He — девочки 
показывают на мальчиков; She — мальчики показывают на девочек; It — берем 
в руки ручку или карандаш; We — все вместе поднимают руки; You — 
показывают на двух одноклассников или двумя руками перед собой; They — 
показывают руками вдаль. Затем, учитель называет местоимение, ученики в это 
время делают соответствующий жест. 

2) Игра «Это моё местоимение» - К доске выходит ученик с карточкой, на 
которой написано местоимение «I», к нему присоединяется ученик с карточкой, 
на котором написан глагол. Так же, поочередно, к доске выходят остальные 
учащиеся с карточками – местоимениями и карточками-глаголами.  Задача 
учащихся, у которых есть карточки с глаголами, не пропустить свой выход и 
встать только со своим местоимением. 

3) Игра «Найди пару» - на одной карточке написано местоимение с формой 
глагола to be, на другой соответствующая картинка. Задача ребёнка соотнести 
текст карточки с нужной картинкой. Например: картинка с изображением 
бабушки, подбираем к ней картинку «She it». На усложнение материала можно 
написать раздельно местоимения и глаголы на красочных и/или фигурных 
карточках и перемешать. Задача учащихся остаётся та же – соотнести две 
подходящие карточки. 

4) Сказка «Путешествие на планету грамматики» - здесь можно создать 
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презентацию или же распечатать картинки, меняя их, в ходе рассказа. Так же 
сказку можно составить совместно с детьми. С условием, что учитель приведёт 
пример или начнёт. Например: Далеко-далеко, на планете Грамматики, жил – 
был король. И звали его глагол TO BE, это был сильный и могущественный 
король. Это был гордый король, он не нуждался в помощи построения 
предложения. Глагол TO BE издавал указы, кроме него никто этого не мог 
делать. И один из указов гласил: Все члены предложения стоят в строгом 
порядке. 

Таким образом, посредством сказки можно рассказывать ученикам о 
правилах английского языка, если они раньше с ними не были знакомы, 
акцентировать внимание на важных моментах. Если же ученики уже знают 
некоторые правила, можно просить у них помощи или задавать наводящие на 
ответ вопросы. 

3. Заключительный этап. Контрольный. 
На третьем этапе работы главной задачей является проведение контроля и 

закрепление учащимися языкового материала. 
 Для реализации этой задачи мы определили ряд следующих упражнений: 
1) Упражнение «What`s going on?» - Учитель предлагает ученику 

оглянуться вокруг (выбрать иллюстрацию из книги) и рассказать, что там 
происходит на английском языке. Задача учащегося, используя знакомую 
лексику и правила грамматики, составлять по 5 утвердительных предложений и 
5 отрицательных предложений. В случае затруднений, можно сократить 
количество предложений. 

2) Игра «The Family Tree» - ученику выдаётся бланк задания, на котором в 
столбик написаны различные слова. Ему необходимо найти двенадцать слов, 
обозначающих членов семьи, назвать их и перевести. Такая игра может 
проводиться как контроль усвоения любой лексической темы. 

3) Игра «Чёрный ящик» - Учитель кладёт в коробку один из предметов, 
плотно её закрывает. Коробка передаётся ученикам. Они могут взвесить 
коробку в руках, потрясти её, повернуть, но нельзя открывать! Проделав все 
необходимые манипуляции, ученики отдают коробку обратно. И по очереди 
начинают задавать вопросы на английском языке, связанные с этим предметом. 
Однако, учитель имеет право отвечать только Yes/No. Поэтому следует дать 
ученикам установку на это. 

4) Игра «Поход в супермаркет» - эта игра направлена на проверку знаний 
английского языка на лексическую тему «Продукты» и смежные с ней темы. В 
начале игры учитель выдаёт список продуктов и вещей, которые ученикам 
необходимо купить в супермаркете. Каждый список продуктов озвучивается, 
что закрепляет у учеников правильное произношение и звучание английских 
слов. После того, как все разобрались со своими списками, необходимо выбрать 
из разложенных предметов (при нехватке вещей, можно использовать 
предметные карточки) те, что указаны в списке. Для усложнения задания, 
можно задать интервал времени. 

5) Игра «Положи на место» - В этой игре учитель может проверить, как 
хорошо учащиеся усвоили предлоги на английском языке. Перед учениками 
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изображение комнаты и предметы, которые необходимо убрать по своим 
местам. Необходимо распределить каждую вещь, согласно предписанному 
порядку, который разрабатывает учитель. С помощью этой веселой игры 
ученики закрепляют глаголы английского языка – in, on, under, next to, over, а 
также общую лексику. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, чтобы добиться желаемого результата в овладении 

иностранным языком младшими школьниками с ТНР необходимо регулярное и 
систематическое использование заданий и упражнений, имеющих как 
образовательную направленность. Кроме того, игровая направленность 
используемых методических приемов положительно влияет на эмоциональный 
фон обучения, повышает интерес к изучаемому предмету, способствует 
развитию связной речи. 
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Анотація: У стaттi oбґpунтoвaнo мoжливoстi викopистaння симулятора Tinkercad в 
процесі вивчення дисципліни «Програмування електронних пристроїв та систем», зoкpемa 
симулятора Tinkercad для розробника Arduino. Здійснено огляд основного функціоналу і 
корисних можливостей Tinkercad Circuits. 

Ключові слова: Симулятор, схемотехніка, робототехніка, програмування. 
Abstract: The article provides support for the implementation of the Tinkercad simulator in 

the course of studying the discipline "Programming of electronic devices and systems", with the 
simulation of Tinkercad for the developer Arduino. An overview of the main functionality and 
usefulness of the Tinkercad Circuits. 

Key words: simulator, circuit engineering, robotics, programming. 
Вступ 
Поява перших мікропроцесорів ознаменувало початок нової ери в розвитку 

мікропроцесорної техніки. Наявність в одному корпусі більшості системних 
пристроїв, зробило мікроконтролер подібним звичайного комп'ютера. Раніше 
вони називалися однокристальних мікроЕОМ [1]. Щоб зібрати пристрій і 
мікроконтролер, необхідно знати основи схемотехніки, пристрій і роботу 
конкретного процесора, вміти програмувати на Assembler і виготовляти 
електронну техніку. В даний час, все змінилося. Зараз існує такий пристрій, як 
проект Arduino. 

Електронний блок ― це друкована плата з мікро контролером і 
елементами, які необхідні для роботи. Друга частина ― це програмне 
забезпечення для створення програм, що включає в себе просту середу 
розробки і мова програмування C / C ++ [1]. 

Актуальність обраної теми полягає в забезпеченні потреби доступу до 
програмування і розробки робототехнічних пристроїв не тільки професіоналам, 
але і зацікавленим студентам. А також мoжливoстi викopистaння симулятора 
Tinkercad як середовища STEM освіти в процесі вивчення дисципліни 
«Програмування електронних пристроїв та систем», зoкpемa симулятора 
Tinkercad для розробника Arduino. 
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Основний зміст 
В основу мови програмування, що використовується в проектах Arduino, 

покладений C ++ ― один з найбільш широко використовуваних мов 
програмування, що підтримує як роботу з низькорівневими командами, так і 
побудова складних об'єктів [10]. Програмування контролерів Arduino зручно 
здійснювати в спеціальному середовищі Arduino IDE, оскільки в неї включений 
основний функціонал для роботи з ними. 

Симулятор і емулятор ― поняття близькі але не ідентичні. Симулятором 
називають пристрій або сервіс, що імітує певні функції системи, але не прагне 
створення точної копії. Це деяке віртуальне середовище, яке демонструє 
основні властивості і можливості системи, що моделюється. Емулятор — це 
повноцінний аналог, здатний замінити оригінал. Tinkercad симулює роботу 
електронних схем і контролера, але при цьому він є емулятором Arduino, 
реалізуючи практично всі базові функції Arduino IDE — від середовища 
редагування і компілятора до монітора порту і підключення бібліотек. 

Tinkercad ― це онлайн сервіс компанії Autodesk, провідного концерну 
СAD-cистем (систем автоматизованого проектування ― АutoCAD). Tinkercad 
вже давно відомий як просте і безкоштовне середовище для навчання 3D-
моделювання. З його допомогою можна досить легко створювати свої моделі і 
відправляти їх на 3D-друк.  

 

 
Рис. 1. Середовище проектування ТINKERCAD 

 
Зовсім недавно Tinkercad отримав можливість створення електронних схем 

і підключення їх до симулятора віртуальної плати Arduino. Ці вкрай важливі і 
потужні інструменти здатні істотно полегшити початківцям розробникам 
Arduino процеси навчання, проектування та програмування нових схем. 

Tinkercad був створений в 2011 році, його автори ― Кай Бекман (Kai 
Backman) і Мікко Мононен (Mikko Mononen). Продукт спочатку 
позиціонувався як перша Web-платформа для 3D-проектування, в якій 
користувачі могли ділитися один з одним результатами.  
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Рис. 2. Проектування електричних схем на основі «Аrduino» 

 
У 2013 році сервіс був куплений компанією Autodesk і доповнила 

сімейство продуктів 123D. За весь цей час в рамках сервісу користувачами було 
створено і опубліковано понад 4 млн. проектів (3D-моделей). У червні 2017 р 
Autodesk вирішив перенести частину функціоналу іншого свого сервісу 
Electroinics Lab Circuits.io, після чого Tinkercad отримав вкрай важливі і 
потужні інструменти, здатні істотно полегшити початківцям розробникам 
Arduino процеси навчання, проектування та програмування нових схем 

Висновки.  
До переліку основного функціоналу і корисних можливостей Tinkercad 

Circuits можна віднести: 
 

Рис. 3. Програмний код для управління проектом. 
 
− Онлайн платформа, для роботи не потрібно нічого крім браузера і 

стійкого інтернету. 
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− Зручний графічний редактор для візуального побудови електронних 
схем. 

− Набір попередньо встановлених моделей більшості популярних 
електронних компонентів, відсортоване за типами компонентів. 

− Симулятор електронних схем, за допомогою якого можна підключити 
створене віртуальне пристрій до віртуального джерела живлення і простежити, 
як воно буде працювати. 

− Симулятор датчиків та інструментів зовнішнього впливу. Ви можете 
змінювати показання датчиків, стежачи за тим, як на них реагує система. 

− Вбудований редактор Arduino з монітором порту і можливістю 
покрокової налагодження. 

− Готові для розгортання проекти Arduino зі схемами і кодом. 
− Візуальний редактор коду Arduio. 
− Можливість інтеграції з рештою функціональністю Tinkercad і швидкого 

створення для вашого пристрою корпусу та інших конструктивних елементів - 
намальовані модель може бути відразу ж скинута на 3D-принтер. 

− Вбудовані підручники і величезне співтовариство з колекцією готових 
проектів. 
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Abstract. Nowadays, the development of education in Ukraine is in accordance with 

international standards and programs. An important aspect of the modernization of higher education 
is training of highly qualified graduates. The priority task is to train master's graduates with 
appropriate expertise who can speak foreign languages and are capable of professional self-
improvement. Pressing issue is the introduction of competence-based approach. Particular attention 
should be paid to the competences that contribute adaptation to changing labor market of future 
professionals. 

Key words: master’s degree, framework qualification, education 
Main part. The Framework for Qualifications of the European Higher 

Education Area  identifies typical ECTS credit values associated with qualifications 
at three cycles, which are identified by the end-of-cycle qualification: bachelors (first 
cycle), master's (second cycle) and doctorate (third cycle). Master's degrees typically 
have 90-120 ECTS credits, with a minimum of 60 credits at the level of the second 
cycle [5].  

Masters programme (second cycle) – a second cycle higher education 
programme that follows a first degree or equivalent level of learning and that leads to 
a masters degree offered by a higher education institution and recognised as such by 
the relevant authorities of the country where the master degree is delivered. 

Masters student (student in second cycle) – a person enrolled in a second cycle 
higher education programme and who has already obtained a first higher education 
degree or has a recognised equivalent level of learning according to national 
legislation and practices [3]. 

There are five levels of qualifications: Certificate (C), Intermediate (I), Honours 
(H), Masters (M) and Doctoral (D) in United Kingdom. In Great Britain master’s 
degree is awarded to graduates who successfully complete 1 year of full-time or 2 
years of part-time specialised study, taking taught courses, doing individual research 
or combining both. Degrees are designated Master of Arts (MA), Laws (LLM), 
Science (MSc), Master of Business Administration (MBA), etc. according to the field 
of study. A taught Masters degree is awarded on the basis of either written 
examinations or continuous assessment and requires a dissertation or short thesis, 
while a research Masters degree requires research and the presentation of a thesis. 
The thesis is usually read by a panel of examiners who may subsequently examine 
the student orally. Masters degrees may be graded, depending on the institution 
concerned. The form of degree certificates also depends on the awarding institution 
but the area of specialisation is generally indicated. Abbreviations: MA, LLM, MSc, 
MPhil, MBA, MEng. 

In Germany master’s degree is awarded since 1998 to students who successfully 
complete a Master’s course of study as defined in article 19 of the 
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Hochschulrahmengesetz (HRG, or Framework Act for Higher Education) after first 
obtaining the Bachelor (+) degree. The title obtained is Master of Arts, mainly in the 
arts and humanities. In the case of Master courses that are more application oriented, 
the degree awarded includes reference to the field of study, in the form Master of (+), 
e.g. Master of Engineering, Master of Science (abbreviation: M.Sc.). Traditionally, 
the degree is called Magister (+). 

In Poland title Magister (+ field of study) is awarded to students who have 
obtained qualification at the end of long-term university education. It follows 
successful completion of 5 years of long university studies or two years of further 
study in the case of Licencjat title holders. This title is referred to different fields of 
science [4].  

The importance and necessity of introducing information and communication 
technology (ICT) in teaching is justified by international experts and scientists. ICTs 
touch all spheres of human activity, but perhaps the strongest positive impact they 
have on education since opening the possibility of introducing a completely new 
methods of teaching and learning. 

Key areas shaping the perspective of education that are fundamentally important 
for Ukraine, which is at the stage of complex economic transformation are:  

– Improving the quality of education through its fundamentalization, awareness 
of students about modern achievements of science to a greater extent and more 
rapidly; 

– Providing orientation training to new technologies; 
– Providing greater access to education for a diverse population; 
– Increase of educational creativity.  
The introduction of the computer in education was the beginning of the 

revolutionary transformation of traditional educational methods. ICT have played an 
important role at this stage: mobile communications, television, space communication 
which are mainly used in the process of learning management systems and additional 
training. 

Conclusion. Accelerating the pace of technological development of the 
industry, current global economic conditions require a new approach to training 
social professionals. Today, there is a need for highly skilled  sociologist with a new 
world view, capable of owning information and communication technologies, who 
can accumulate foreign language communication and international experience.  
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Abstract. The paper examines the new approaches to teaching the English language in 
technical universities, aimed to bring up a new type of specialist - both competitive and flexible. The 
transformation of higher education intends the changes in the style of teaching the foreign 
language, introduction of new innovative methods, renewal of teaching programs and courses. The 
practical experience of English speaking countries is analyzed.  

Purpose. The study is designed to find out new approaches to optimizing the teaching 
process. 

Methods. Monitoring, analysis, summarizing are used in the paper. 
Results. The article offers a set of activities to optimize the process of teaching. 
Discussion. The more innovative methods are used in the process of teaching English the 

better results we have. 
Keywords: language, higher education, professionally based, innovative technologies, 

teaching style 
Introduction 
Almost all spheres of social life are being reformed in Ukraine now. New trends 

in the development of the economy contribute to the new requirements for the 
qualification of a specialist who can actively be included in a qualitatively new stage 
of development of society, connected with the rapid scientific and technical progress. 
One of the requirements for the professional competence of a modern specialist is 
mastering at least one foreign language. However, the traditional system of foreign 
languages learning cannot fully provide the demands of modern society. The problem 
of updating the traditional approaches to learning and upbringing every university 
according to its development strategy, experiencing innovative technologies of 
learning a foreign language. It’s a progressive phenomenon in the educational sphere 
because more alternative methodical decisions will be implemented more new ways 
of improving the quality and effectiveness of teaching foreign language will be 
found. The necessity of creating adequate modern conditions of foreign language 
learning technologies, including scientific researches in universities make this issue 
an up-to-date one. 

If earlier the main purpose of the "Profession-based foreign language" was 
teaching reading and understanding of the literature in the speciality. Thus before the 
entry of Ukraine in the Bologna process and according to the normative requirements 
of the educational characteristics high school had to teach students business 
communication in a foreign language. 

The basic legal documents that define the general principles, including language 
education in Ukraine, are based on the Constitution of Ukraine and consist of the 
laws of Ukraine "On scientific and scientific and technical activities", as well as other 
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normative legal documents, in particular, the decree of the President of Ukraine "on 
immediate measures to ensure the functioning and development of education in 
Ukraine", National doctrine of education development in Ukraine and state National 
program "Education" (Ukraine of ХХІ century). 

To effectively study, teach and assess the level of linguistic competence the 
Council of Europe Committee of Modern Languages created European framework of 
language education recommendations that determine common principles for the 
development of curriculum, typical programs, textbooks, etc. Language fluency in 
modern European languages makes it possible to facilitate communication and 
interaction among Europeans to support European mobility, mutual understanding 
and cooperation, and to overcome prejudice and discrimination. 

According to the European guidelines ("The Common European Framework of 
References") for the level of foreign language proficiency, a graduate of higher 
education institutions must "possess the speaking skills in social, academic and 
professional environments. 

Also, the purpose of the educational process in technical university is to prepare 
competent and highly qualified specialists for the agrarian sector of the economy and 
related to it related branches and spheres of public life, and, above all, competitive on 
the national and international labour market. One of the main principles of the 
educational process in our university is to provide integration of the higher education 
system of Ukraine into the European space of higher education.  

Thus, the Bologna Process and the active course of Ukraine for European 
integration require radical changes in the approaches of teaching foreign languages 
for professional purposes, intensification of the new technologies of the educational 
field. Introducing modern technologies, approaches and methods of teaching a 
foreign language to the educational process should raise the quality of teaching and 
learning languages, as well as make it closer to the European format 

Modern vocational education involves the preparation of not only specialists of 
"narrow" specialization, but, first of all, teaching the students to operate scientific 
knowledge in life situations, use the information for personal development, ability to 
adapt, to be mobile, to successfully communicate in a multicultural society. 

Results.  
Solving the mentioned tasks requires a comprehensive approach. First of all, the 

changes concern the teacher. He must abandon the authoritarian style of learning, 
become a consultant or, it’s better to say, advisor. University teacher is not the only 
source of information any more and he or she should not teach the finished material, 
but to organize the educational process in such a way that students can make true 
decisions. Besides, being a top-notch professor today is to be in search, study the 
progressive experience of domestic and foreign scientists on productive technologies 
of teaching foreign languages, as well as applying information technologies during 
teaching.  

Second of all, in terms of limited training program hours, the teacher should 
attract all possible means to intensification the process of teaching a foreign language 
to create the necessary communicative competence in the spheres of professional and 
situational communication. Many methods can be used by a university teacher. The 
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interactive technologies such as case-methods or methods of situational exercises, 
which promote the development of ingenuity, ability to solve problems, develop the 
ability to carry out analysis and diagnosis of problems. They help to create the 
practical atmosphere of solving specific professional tasks, require students to play 
the role of specialists in different spheres of professional activity. 

Such forms of learning activities as an individual, steam, group (inner/outer 
circles, brainstorming, reading zigzag, exchanging, paired interviews, etc.) have been 
proven high efficiency. It is not a secret that the communicative approach to teaching 
a foreign language is implemented in several active teaching methods. The task of 
intensive foreign language textbooks, for example, is to eliminate the speech barrier 
and acquire skills of a fluent foreign language. Examples of such courses are known 
in Ukraine "Headway", "Cutting Edge", "Inside Out", which gained authority among 
the teaching community because of training going on in the process of 
communication. Here we can observe the destruction of the authoritarian style of 
learning and collaboration between the teacher and the student through the 
involvement in the learning process of role-playing, games, etc takes place. Besides, 
these tutorials have a variety of themes, situations, tasks on logical thinking, as well 
as audio and video adds. In foreign linguistics "adapted communicative method" is 
known in Ukraine as "Oxford" or "Cambridge and is widely used. The emphasis is 
made on gaming situations, work with a partner, problems for finding errors, 
comparisons and matchings, aimed at the development of memory, logic and 
analytical and figurative thinking. It is advisable to use these manuals to learn a 
foreign language in a technical university during a preparatory training (corrective 
course). However, there are also professional publications such as the Multilevel 
course "English for Engineers and Mechanics" ("Oxford English for Electrical and 
Mechanical Engineering", Eric H. Glendening), which can be partly used 
professional language learning. 

Computer-based learning in the English classroom is aimed at optimizing the 
process of mastering the material. The introduction and application of computer 
training programs promote the activation of educational and cognitive activity, 
increase the motivation of students, effective estimation and control of knowledge 
and skills of students Qualified specialists participate multimedia courses, webinars, 
pieces of training, electronic workshops, design computer-based laboratory works, 
tests and integrate technology tools such as comics and podcasts in teaching 
languages. Many education workers use different platforms Quizlet, for example, to 
improve vocabulary acquisition. Moodle is one of the most innovative technologies 
that operate in open and distant learning mode and makes the educational process 
more attractive, democratic, comfortable and encourages students to self-education. 

Conclusion.  
According to the main normative and legal documents, the main task of the 

educational sector, in particular, the foreign language departments is teaching 
language fluency in everyday life and professional activities. As a conclusion, 
humanization of education is one of the main strategies for the development of 
modern Ukrainian education and is designed to find new design ideas for solving the 
problems of intensification and optimizing the language training. Humanitarian 
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subjects in technical educational universities are aimed to promote the formation of a 
new type of mobile and competitive employee who has communicative, socio-
cultural competencies. 

The reduction of classroom hours for foreign language learning, as the first step 
towards the transformation of language education in technical high school, is quite 
justified and intended to optimize the educational process. Therefore, a student 
should master, following European recommendations, professional level of English in 
short terms. Solving this problem requires a comprehensive approach. First of all, the 
requirements for the professional competence of the teacher are changing. Today, a 
university teacher is not only a specialist in its field but also a wonderful organizer, 
innovator, psychologist, besides, a person, aimed at his professional development and 
improvement.  

Second of all, students show good performance the educational process is 
intensified by active learning methods that significantly improve the memorization of 
the material, contribute to its identification and purposeful practical implementation. 
Recently, online conferences and webinars for students, as well as for teachers have 
become popular.  

Modern computer tools of training: electronic manuals, multimedia courses, 
electronic workshops, laboratory, test tasks, etc. will also benefit language learning. 
This form of education combines rationalization and democratic approach to the 
freedom of choice of place, time, and pace of mastering professionally-oriented 
competence. The technique of mixed learning, which successfully combines the 
process of personal communication in the "teacher-student" systems with online 
interaction through the systems of computer learning of languages, is relevant in the 
conditions of professionally-oriented training, which helps to create a virtual learning 
environment. 
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Анотація. У статті визначено поняття феномену соціалізації у сучасних 

дослідженнях, розглянуто соціалізацію як процес становлення особистості у суспільстві, 
проаналізовано особливості інформаційного суспільства, виокремлено особливості сучасної 
молоді як соціальної групи. Стверджується, що розвиток сучасних телекомунікаційних 
технологій розширює соціалізаційний простір молодого покоління. При цьому соціалізація 
розглядається як неоднозначний, суперечливий процес, якому притаманна внутрішня 
конфліктність і який породжує певні проблеми та ризики. 

 Ключові слова: інформаційне суспільство, соціалізація, молодь, віртуальна 
реальність, кліп-культура, дезадаптація, інформаційні технології, соціальна адаптація, 
інформаційний простір. 

 Abstract: The article defines the concept of the phenomenon of socialization in modern 
research, considers socialization as a process of personality formation in society, analyzes the 
features of the information society, highlights the features of modern youth as a social group. It is 
argued that the development of modern telecommunications technologies expands the social space 
of the younger generation. At the same time, socialization is seen as an ambiguous, contradictory 
process, which is characterized by internal conflict and which creates certain problems and risks. 

Key words: information society, socialization, youth, virtual reality, clip culture, 
maladaptation, information technologies, social adaptation, information space. 

Вступ.  Нині інформаційний простір стає важливим чинником соціалізації 
молоді, виникає гостра необхідність дослідження впливу інформатизації на усі 
сфери життя людини. Тож, процес соціалізації молоді – найбільш мобільної 
соціальної групи, насичується різноманітністю інформації, великою кількістю 
інформаційних джерел, можливостей щодо її отримання, опрацювання і 
використання. У наш час спостерігаються процеси формування нового типу 
суспільства, особливістю якого є перетворення інформації і знання на основний 
стратегічний ресурс. Саме тому таке суспільство називають інформаційним. 
Процеси інформатизації позначаються на всьому спектрі суспільних процесів, 
розвитку особи, стосуються як вирішення багатьох сучасних проблем, так і 
появи нових. Вони суттєво впливають на механізми соціалізації молодого 
покоління, змінюючи уявлення про роль і значення традиційних інститутів у 
соціалізаційному просторі суспільства, приводячи до появи нових каналів 
соціалізації, створюючи нові проблеми та ризики. Тому дослідження феномену 
соціалізації молоді в умовах інформаційного суспільства є наразі актуальним.  

Основний текст. Актуальність проблем, пов’язаних з процесом 
соціалізації молоді в сучасних умовах розвитку суспільства, з високою 
динамікою зростання впливу інформаційних технологій закономірно викликала 
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неподільний інтерес до них вчених. Визначення базисних понять, які 
характеризують інформаційне суспільство в цілому, дається переважно в руслі 
концепцій постіндустріалізму, розробці яких присвятили свої праці відомі 
зарубіжні дослідники  Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Дж. Мартін, І. Масуда, Ф. Полак, 
Е. Тоффлер та ін.  

Питання соціалізації молоді досліджували такі українські вчені, як В. І. 
Волович, М. П. Лукашевич, В. В. Москаленко, А. К. Тащенко та інші автори.  

Сьогодні в науковій літературі переважає розуміння соціалізації як 
процесу, що поєднує визнання активної ролі соціальної системи з активними 
проявами індивідуальних засад. Індивід засвоює значну частину культурного 
надбання суспільства, значну кількість уявлень, колективних норм поведінки 
тією мірою, якою вони стають частиною його індивідуальності. Однак 
соціалізація є не лише пасивним відображенням дійсності, водночас вона 
включає механізми новаторства, творчості, ініціативності, забезпечуючи тим 
самим процес індивідуального і суспільного оновлення [4]. 

Соціалізація відбувається протягом усього життя людини, однак на 
початкових етапах формування особистості її значення стає першорядним, тому 
що саме в дитинстві, підлітковому та молодому віці закладається основний 
потенціал особистості, який впливає на подальше її життя. Тому соціалізація 
молоді – це процес становлення і розвитку даної групи аж до переходу її у 
групу дорослих, це поетапне включення молоді в соціум, яке здійснюється на 
основі діяльності і самодіяльності, у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії з 
іншими віковими групами [2]. 

Особливого значення набуває дослідження проблем соціалізації молоді в 
інформаційному суспільстві. Виступаючи невід’ємною частиною суспільства, 
молодь відчуває всі суспільні та глобальні зміни, унаслідок чого отриманий і 
перетворений у процесі соціалізації соціальний досвід відтворюється нею на 
ціннісному та поведінковому рівнях. При цьому слід ураховувати, що 
свідомість, мислення та поведінка молодих людей, міжособові та групові 
відносини в інформаційному середовищі суттєво і швидко трансформуються. У 
результаті молодь реалізує свою суб’єктність, інтегрується в соціум, 
знаходячись у ситуації прискореної соціокультурної та інформаційної 
динаміки. 

В останні десятиліття з’явилися принципово нові канали соціалізації, які 
суттєво впливають на процеси формування молоді, її адаптацію в суспільстві, 
яке радикально змінюється.  

Одним із таких каналів є глобальний інформаційно-мережевий простір, 
який пронизує всі сфери соціального життя, торкається вказаних процесів як у 
нових, так і в традиційних інститутах соціалізації. Знижується роль офіційно-
інституціональних каналів соціалізації, водночас зростає вплив 
безпосереднього оточення, ЗМІ, зразків масової культури. 

Технічні засоби стають усе меншими за розмірами, а інформаційні функції 
– усе швидшими, якіснішими та доступнішими. Тому інформаційно-
комунікативні технології є, безперечно, найбільш важливим фактором впливу 
на формування суспільства ХХІ століття. Саме вони значною мірою 



Scientific and technological revolution of the XXI century '2020                                                              June 11-12 

Conference proceedings                                                                                                                                    105 

визначають стиль життя людей, їхню взаємодію один з одним, якість та 
ефективність освіти і роботи, можливість успішно й творчо вирішувати буденні 
завдання, ефективно розв’язувати економічні і соціальні проблеми [1]. 

Молода людина, будучи основним користувачем новітніх інформаційних 
технологій, добре їх засвоює та найкраще сприймає нову інформацію, легко 
пристосовується до всіх технічних новинок. 

Сучасне інформаційне поле впливає на молоде покоління як на найбільш 
мобільну соціальну групу, внутрішньо готову до сприйняття нових цінностей і 
норм, на основі яких вибудовуються різні стратегії поведінки, пов’язані як із 
розвитком особистості, так і з певними ризиками.  

Сучасні молоді люди більше половини активного часу витрачають на 
використання засобів масової інформації і комунікації, особливо Інтернету, 
який стає не тільки джерелом різноманітної інформації, але дає можливість 
знайти роботу, поспілкуватися з друзями, познайомитися тощо. Інформаційне 
поле впливає на сприйняття оточуючого світу, оцінку подій та явищ, які 
відбуваються як у суспільному, так і в особистому житті. Молодь, порівняно зі 
старшими поколіннями, краще засвоює нові інформаційні технології і стає їх 
основним користувачем. 

Інформатизація змінює базові духовно-культурні структури, поняття та 
уявлення дітей та молоді. Вони мають особливе уявлення про життя та людей, 
свій внутрішній світ, інакше організовують свій час. Діти комп’ютеризованого 
покоління розвивають свої інтелектуальні здібності не просто швидше і 
різноманітніше, а і в іншому соціально-часовому вимірі. 

Соціальні мережі стають віртуальними аналогами традиційних соціальних 
спільнот. На їх основі молодь починає по-новому вирішувати завдання 
самореалізації. Це пов’язано з можливостями соціальних мереж формувати 
комунікаційні поля, які діють постійно, забезпечити анонімність, яка дозволяє 
людині проявити більшу свободу висловлювань і вчинків, можливість 
програвання ролей та переживання емоцій, які не реалізовані в реальному 
житті. З’являється ілюзія постійного включення у взаємодії, відсутності 
психологічних бар’єрів.  

Можливості побудови віртуального світу, а також саме віртуальне 
середовище, яке відрізняється своєю динамічністю, яскравістю, інформаційною 
насиченістю, свободою слів і дій, з легкістю захоплює і занурює представників 
молодого покоління в особливий, створений комп’ютерами світ. Як результат – 
часто виникає залежність молоді від глобального простору, зменшення 
соціальних контактів, що може призвести до дезадаптації, депресій, самогубств. 
Занурюючись в інтернет-системи, людина може поступово ізолюватися від 
безпосереднього, живого спілкування з іншими членами суспільства, тому 
актуальною стає проблема комп’ютерної самотності, інформаційно-
технологічної самоізоляції індивіда. 

Крім того, щодня молодь стикається з великим обсягом агресивної масової 
інформації і пропаганди, які часто мають негуманний характер. Ця негативна 
інформація часто зомбує особистість, формує конкретні негативні настрої, не 
розвиває позитивного мислення, у результаті чого руйнується несформована 
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особистість. 
У сучасному суспільстві молодь, споживаючи інформацію, формує та 

вкорінює особливу культуру, яка часто орієнтована на візуальні образи. У 
зв’язку з цим Е. Тоффлером було введено поняття «кліп-культура», тобто 
культура, заснована на «кліпах» інформації. Кліп-культура породжує 
відповідну свідомість, у якій немає місця рефлексії та уявленням [5]. 

Як будь-яке явище, «кліпова» свідомість має для молоді як позитивні, так і 
негативні наслідки. З одного боку, з її допомогою всі образи сприймаються 
надзвичайно швидко, що дозволяє миттєво обробляти потоки інформації, якою 
переповнене сучасне суспільство. З другого боку, вона дозволяє бачити лише 
те, що знаходиться на поверхні, не проникаючи в глибину процесу чи явища. 
Людина не встигає переробляти новітню інформацію в цілому. Це призводить 
до того, що вона втрачає легкість асоціацій, жвавість уявлення, емоційну 
витонченість сприйняття та рухливість думки. Мислення збіднюється, стає 
менш здатним до творчості. 

Сучасна реклама стає потенційним конфліктогеном у суспільстві, оскільки 
стиль життя, який рекламується, часто є недосяжним для більшості молоді. У 
цьому випадку реклама викликає дисонанс, відчуття невідповідності реального 
життя телевізійній картинці. Молоді люди бачать рекламу, героями якої є 
сучасні, зовнішньо привабливі, успішні люди, що без особливих зусиль 
вирішують виникаючі проблеми. Це формує у молодої людини потребу стати 
причетним до даного соціального середовища, мати подібний стиль життя. У 
результаті значно зростає значення орієнтації на індивідуальний успіх, при 
цьому часто зневажаючи суспільні обов’язки. Сучасна цивілізація в масових 
масштабах нівелює людину, прагне підігнати її під певний стандарт. 

Одним із головних деструктивних факторів у механізмах соціалізації 
молоді виступає сьогодні посилення бездуховності в суспільстві, її глобалізація. 
Головними монополістами в поширенні суспільних цінностей, у тому числі 
морально-етичних, стали сучасні засоби масової інформації і комунікації, які 
часто пропагують сумнівні цінності. Аналіз багатьох негативних явищ, які 
виникають у молодіжному середовищі – наркоманії, пияцтва, проституції, 
злочинності і т. п. – свідчить про знецінення саме моральних орієнтирів, втрату 
етичних критерії в суспільної поведінки, нерозвиненість естетичних смаків [3].  

Висновки. 
Інтернет технології і ресурси велике надбання людства, яким люди ще не 

навчилися раціонально користуватися, тому в цій сфері ще так багато проблем. 
Крім поширення надбань цивілізації, це сфера поширення серед молоді 
екстремістських ідей, суїцидальних настроїв, пропаганди насильства, расизму, 
вседозволеності, культу сили і гомофобії. 

Соціалізація молоді в умовах інформаційного суспільства має багато нових 
аспектів, зумовлених швидкою зміною та трансформаціями у соціальному 
середовищі. Розуміння людини та знання як найвищої цінності інформаційного 
суспільства, зумовлює активний розвиток соціальних якостей особистості, 
підвищення рівня духовності. 

Отже, використання інформаційних технологій в процесі соціалізації 
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молоді є важливим, але не визначальним чинником, оскільки ці технології 
забезпечують  джерелом різноманітної інформації, дають можливість знайти 
роботу, поспілкуватися з друзями, познайомитися  але вони не здатні самі по 
собі формувати особистість. 
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Аннотация: к вопросу о происхождении визуальной поэтической образности 
восходит дискуссия между Гердером и Лессингом, во многом предопределившая пути 
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Abstract: the question of the origin of visual poetic imagery goes back to the discussion 
between Herder and Lessing, which in many ways predetermined the ways of further comparisons 
of literature with other arts. 
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Вступление. 
Осмысление визуального в литературе требует отчетливого представления 

о том, что такая проблема связана с переосмыслением исторических изменений 
словесных и зрительных отношений, выявлением характерных моделей 
визуального в зависимости от родовых и жанровых категорий, модусов 
художественности.  

Основной текст доклада. 
Истолкование визуального уходит в глубину древнего представления о 

тождестве «Я и Мир» и последующего разграничения. Поэтическая образность 
на ранних этапах развития словесного творчества определяется как 
«синкретизм» в работах А. Н. Веселовского: «выражение свойственного 
архаическому сознанию целостного взгляда на мир, еще не осложненного 
отвлеченным, дифференцирующим и рефлексивным мышлением» 
[Веселовский 1989: 151]. Единство родовых форм в древнем хоровом действе, 
единство искусства, игры и труда в ритуале позднее были описаны в работах 
О. М. Фрейденберг. Визуальное функционирует в присутствии видящего глаза 
и объекта ви́дения, соответственно без способности к различению, 
разграничению и дифференцированности визуальное невозможно, оно 
утрачивается (сливается, размывается). В эпоху дорефлективного 
традиционализма актуальны далёкие от визуальной конкретности типы 
образности, как символ-приложение и обстоятельства в творительном падеже, 
которые до сих пор сохранились в языке. Выражения как «лететь пулей», 
«мигом обернуться», «волком выть» и т.д. сложнее всего визуализировать. 
Сравнение, которое возникло с появлением занять ценностную позицию, 
связано с появлением визуального. Визуальное в литературе эпохи 
эйдетической поэтики соответствует доминирующему на тот момент типу 
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мышления с установкой на готовые формы героя и мира. С. Н. Бройтман 
объяснил логику следования канону как приобщение к божественному началу, 
поддержание гармонии. Он доказал, что новым художественным принципом 
данного типа мышления является эйдос «уже не чистый синкретизм, но ещё и 
не абсолютное различение, ибо оно ещё имеет свои внутренние пределы» 
[Бройтман: 298]. Рассмотрим описание природы в поэзии Гёте «Могила 
Анакреона» (Перевод Д. Усова). Противопоставление жизни и смерти здесь 
разрешается не трагически, и даже сама смерть изображается как логичное 
продолжение цикла жизни. Могила не заточает, а укрывает героя «от зимы». То 
есть сам установленный свыше порядок жизни и наступление смерти не 
выглядит как безысходность, а как единственно возможная и благая 
закономерность. На первом плане изображение пышной природы и взгляд на 
могилу как на «жизни цветущий убор» встраивает её в общую картинку 
природы как органичный элемент, богами определяется внимание к цветущему 
убору. 

С переходом к неканонической поэтике, то есть в эпоху художественной 
модальности «образ мира, определяющий литературу и определяемый ею, 
кардинально меняется: человек, стоящий, как и всегда, в его центре, 
соотносится уже не с абсолютизированным природно-социальным бытием 
(космос и полис в античной литературе), не с трансцендентным абсолютом 
(бог, эсхатологическая перспектива в средневековой литературе), но с самим 
собою, со своей универсализованной сущностью» [Аверинцев, Андреев, 
Гаспаров, Гринцер, Михайлов: 24]. В этот период по мнению ученых, 
изучавших соотношение типов художественного сознания и литературных эпох 
«Образ мира меняется, но материал, из которого он строится, фундаментальные 
поэтологические категории и, в первую очередь, риторические готовые формы, 
"готовое слово", в котором мир преломляется, по-прежнему сохраняют силу» 
[Аверинцев, Андреев, Гаспаров, Гринцер, Михайлов: 24].  

Те или иные виды искусства доминировали в разное время с разной 
степенью интенсивности, что было отмечено В. Е. Хализевым [Хализев: 71]. 
Так античность ассоциируется со скульптурой, а эстетика Возрождения с 
живописью и т.д. Эта закономерность впервые обозначается самим появлением 
трактата Ж.- Б. Дюбо, полагавшего, что «Власть Живописи над людьми более 
сильна, чем власть Поэзии» [Дюбо: 221]. Переосмысление начинается с 
появлением «Лаокоона», где Лессинг, в противовес традиционной точке зрения, 
указывает на преимущества поэзии перед живописью. Возникновение 
полемики свидетельствует о том, что все виды искусства связаны между собой 
одним общим вопросом о соотношения эстетического и художественного в 
произведении. Искусство и визуальное восприятие в 1954 году становится 
предметом пристального внимания в одноименной книге Р. Арнхейма: 
«…теоретическое осмысление процесса восприятия отделилось от самого 
восприятия, и наша мысль движется в абстракции. Наши глаза превратились в 
простой инструмент измерения и опознания— отсюда недостаток 
идей, которые могут быть выражены в образах, а также неумение понять смысл 
того, что мы видим» [Арнхейм: 19]. В современной теории литературы 
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визуальное преимущественно соотносится с темой видящего глаза, 
предпринимается серьезная разработка изучить «зрительный опыт автора, героя 
и читателя, запечатленный и композиционно выраженный в произведении» 
[Лавлинский, Гурович 2008: 37].  

Заключение и выводы. 
Визуальное напрямую зависит от типа сознания. История визуального в 

литературе приводит исследуемое явление к тому положению, в котором мы 
сталкиваемся с ним в ниши дни. Дальнейшее развитие зависит от влияний 
тенденций культуры, поворота в мышлении, от объединения 
литературоведческого и философского потенциала феномена визуальности. 
Визуальное в литературе – фундаментальная категория, отвечающий единству 
формы и содержания тип ценностного отношения, который является 
самостоятельной и при том неотделимой частью хронотопа, проявляет себя как 
предмет и способ изображения. Соотносится с категорией литературного рода. 
Выбор форм визуального в литературе становится тождественен выбору 
ценностной позиции «я-в-мире» перед глазами созерцателя как тип 
эстетического отношения. 
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Анотація. У статті розглянуто форми вираження наукового тексту – писемну 

(надрукована, традиційна) та усну (озвучення наукових істин у доповідях, виступах); 
виокремлено підстилі наукового стилю (власне наукових, науково-навчальний, науково-
популярний); окреслено, що єдина функція наукового стилю – інтелектуально-
комунікативна; виділено основні ознаки наукових текстів; запропоновано орієнтовну схему 
лінгвостилістичного аналізу наукового тексту.   

Ключові слова: лінгвостилістичний аналіз, науковий стиль, текст наукового стилю, 
власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний. 

Abstract.  This  article  investigates  the  forms  of expressing a  literary text of scientific style, 
namely  the written form of it (printed or, traditional), and the spoken form, which  involves the 
delivery of scientific facts in reports and lectures. The article proposes a division of the scientific 
style into three sub-styles (namely, scientific style proper, educational style and popular science 
style). The work defines the main function of a scientific text as that of intellectual and 
communicative; identifies the characteristic features of a scientific text; and provides with an 
indicative scheme of linguostylistic analysis of a scientific text. 

Key words: linguostylistic analysis, scientific style, scientific text, scientific proper, 
educational style, popular science style. 

Вступ. Лінгвостилістичний аналіз тексту передбачає дослідження 
художнього і нехудожнього текстів. У нашому дослідженні детальніше 
зупинемося на текстах наукового стилю. Практичним і теоретичним підґрунтям 
такого аналізу є праці Г. В. Кицак [3], А. П. Коваль [4], І. М. Кочан [5], 
М. М. Пещак [6], О. П. Селігея [8, 9], у яких вивчено історію становлення, 
стильову досконалість, структуру, ресурси оновлення текстів наукового стилю. 

В останні десятиліття активізувався інтерес до мови наукових текстів. 
Адже мова науки чітко відтворює рівень науково-технічного прогресу, 
впливає на розвиток мислення людини, виробляє здатність стандартизувати та 
узагальнювати явища дійсності, розвивати розумові здібності. Основна 
функція – повідомлення, яка полягає в доведенні теорії, обґрунтуванні гіпотез, 
у повідомленні наслідків дослідження, класифікації, поясненні явищ, у 
систематизованому викладі певних знань, що зумовлює його логічний 
характер. Ці ознаки властиві всім науковим працям [2]. 

Основний текст. Літературне мовлення наукового стилю виражене у 
писемній (надруковане, записане від руки) та усній (виголошене) формах.  
Писемна форма – традиційна, адже вона первинна. Усна форма – виголошення, 
озвучення наукових істин у доповідях, виступах, лекціях. Для неї характерні 
дискусії, наочність, елементи бесіди. Важливе значення у виголошенні усного 
тексту відіграє інтонація, темп мовлення. Автор подає наукову інформацію 
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через власне сприйняття.   
Враховуючи широкоаспектне спрямування текстів наукового стилю, 

можемо виокремити такі підстилі: 
‒ власне науковий (розрахований на фахівців: монографія, дисертація, 

наукова стаття, наукова доповідь, курсова і дипломна роботи, реферат, 
рецензія), в якому виокремлюють науково-технічний і науково-гуманітарний 
підстилі; 

‒ науково-навчальний (підручники, навчальні посібники, лекції); 
‒ науково-популярний (використовують для зрозумілого, доступного 

викладу наукової інформації нефахівцям; реалізується в науково-популярних 
книгах, журналах). 

 М. Я. Плющ вважає, щоб зʼясувати смисл нехудожнього тексту достатньо 
знати лише граматику мови [7]. 

На думку П. О. Селегія, «мова науки не повинна бути художньою мовою. 
Одначе не повинна й бути мовою канцелярською, надто формалізованою, сірою 
та вбогою. Емоційне, хоч і не входить до строго наукових знань, є супутником 
пізнання, допомагає ефективніше передавати його результати іншим. Для мови 
науки певна експресивність стилістично виправдана. Особливо якщо вона 
відображає творчий неспокій ученого, його новаторські пориви, якщо заперечує 
застиглість, інерцію думки, надає їй більшої напруженості й гостроти. Вона 
доречна й тоді, коли авторові важко приховати своє творче «я», коли він думає 
незалежно, коли має чим поділитися з читачем. І якщо емоціо лишатиметься під 
контролем раціо, вченому вдасться створити органічну єдність глибокого 
змісту та виразної, промовистої форми. Науковий текст заграє новими 
яскравими барвами й водночас збереже свою стильову специфіку» [9, С. 341-
342]. 

Як відомо, основне призначення наукового тексту – повідомлення 
результатів наукового дослідження. Дослідник повинен не лише точно 
передати інформацію, а також вплинути на читача. «Якщо текст незрозумілий 
фахівцеві, найімовірніше, його не розумів і сам автор. Прагнення спростити 
виклад спонукає виділяти в предметі головне й відсіювати другорядне, а отже 
приводить до глибшого розуміння. Важлива умова доступності тексту – 
оптимальне співвідношення фактів і узагальнень, гармонія конкретного й 
абстрактного» [9, С. 350.]. 

І. В. Арнольд зауважує, що головна відімінність наукового тексту від 
інших полягає у великому арсеналі знакових систем, який використовують для 
передачі когнітивної інформації, адже основна функція наукового тексту – це 
передача наукового знання, наукового пізнання, що завжди орієнтоване на 
комунікацію і єдиною функцією наукового стилю є інтелектуально-
комунікативна. Численні мовні засоби забезпечують її оформлення у вигляді 
об’єктивного повідомлення. Науковий текст не викликає труднощів при 
читанні і сприймається як зразковий лише в тому разі, коли він легко 
членується з урахуванням різних вимірів (у зв’язку з його багатовимірністю) і 
рівнів розгортання (у зв’язку з його багатошаровістю) [1]. 

Лінгвостилістичний аналіз текстів наукового стилю, крім обґрунтування 
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вмотивованості використання мовних одиниць мовних рівнів, основну увагу 
зосереджує на їхньому стилістичному навантаженні, на розгляді власне 
стильових і стилістичних домінант кожного тексту. Науковий текст чітко 
структурно організований. 

Виокремимо найхарактерніші ознаки текстів наукового стилю (відповідно 
до мовних рівнів): 

‒ наукова лексика: слова-терміни з різних галузей знань (лінгвістичні, 
фізичні, біологічні, суспільно-політичні, математичні, хімічні та ін.: пунктуація, 
дифтонг; автохвилі, адгезія; флора, фауна; агітація, маніфест; косинус, 
додавання; іон, кислота та ін.); загальнонаукові терміни (закон, тенденція, 
аналіз, синтез, дослідження, індукція, дедукція, теорія, деталь, функція, 
систематизація, класифікація та ін.); 

‒ використання слів у прямому значенні;  
‒ обмежене використання фразеологізмів (як показав аналіз, наукова 

новизна, привертати увагу);  
‒ мовні формули (як відомо, останнім часом, актуальною залишається 

проблема, у роботі розглянуто, складність полягає в тому, що…, можна 
зробити висновок про…); 

‒ велика кількість іншомовних запозичень;  
‒ широке використання абстрактної лексики (буття, явище, свідомість, 

стан);  
‒ умовні знаки та символи;  
‒ переважання у текстах іменників, прикметників, віддієслівних іменників 

(дослідження, науковець, аналіз, викладення, обговорення, основні положення, 
велика література, широкий контекст); 

‒ із дієслівних форм частіше вживаються форми 3-ої особи, безособові, 
інфінітив (як бачимо, як зазначено, розглянуто, звернути увагу, припустити); 

‒ прості ускладнені речення (з однорідними членами, узагальнюючим 
словом, із відокремленим членом речення, вставною чи вставленою одиницею); 

‒  складні синтаксичні конструкції, зокрема складнопідрядні речення з 
кількома предикативними частинами; 

−  переважання граматично повних речень; 
−  обмежене вживання конструкцій із розмовним відтінком, які надають 

емоційного забарвлення науковому тексту; 
‒  монологічний характер викладу, зумовлений змістом;  
‒ завершеність та повнота висловлювання; 
‒ логічна послідовність (чітка структурна композиція);  
‒ первинність писемної мови;  
‒ відсутність підтексту.  
У науково-навчальних та науково-популярних текстах допустиме 

використання елементів художнього мовлення (епітети, метафори, порівняння), 
образності, емоційності (експресії), слів у переносному значенні, адже потрібно 
привернути увагу нефахівців до актуальних питань певної науки, подати 
зрозуміло нову інформацію, активізувати логічне мислення читача. Це 
засвідчує процесс взаємопроникнення стилів, зокрема, науково-популярний 
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підстиль стає близький до художнього та публіцистичного.  
Лінгвостилістичний аналіз будь-якого тексту потрібно здійснювати, 

дотримуючись певного алгоритму. Пропонуємо орієнтовну схему такого 
аналізу для текстів наукового стилю: 

1. Вихідні дані праці.  
2. Приналежність тексту до певного функційного стилю. 
3. Підстиль, до якого належить текст. 
4. Жанровий статус тексту. 
5. Ознаки стилю. 
6. Призначення, мета, сфера використання тексту. 
7. Мовні особливості тексту (стійкі термінологічні словосполучення; 

професіоналізми; термінолексеми; наукова фразеологія; цитати; посилання). 
8. Морфологічні засоби в стилістичній організації  тексту (стилістичне 

використання різних частин мов і граматичних категорій). 
9. Синтаксичні засоби та їхнє стилістичне навантаження. 
10.  Наочність у тексті (графіки, таблиці, схеми). 
11.  Графічна виразність тексту (шрифти, розміщення текстових 

елементів тощо). 
12.  Стилістика текстової організації (особливості організації вступної, 

основної та завершальної частин). 
13.  Вплив інших функційних стилів на формування стилістики тексту (у 

науково-навчальних і науково-популярних текстах). 
Висновки.  
А отже, виконуючи лінгвостилістичний аналіз наукового тексту, основну 

увагу потрібно приділити вирізненню домінувальних диференційних ознак, 
зумовлених стильовою приналежністю тексту, комплексній інтерпретації 
мовних одиниць різних рівнів.  
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Анотація. В роботі розглядаються особливості перекладу культурно-специфічної 
лексики, якесь певне національне забарвлення, ми можемо класифікувати як реалії або 
лакуни культурного простору. А отже при перекладі гастронімів можна застосовувати ті 
самі способи перекладу, що й при перекладі реалій взагалі. 

Ключові слова: гастроніми, лінгвістика, переклад, лексеми.  
Abstract. The paper considers the peculiarities of the translation of culturally specific 

vocabulary, we can classify as realities or gaps in the cultural space. Therefore, when translating 
gourmets, you can use the same methods of translation as when translating realities in general.  

Key words: gastronomy, linguistics, translation, tokens. 
Вступ. Сьогодні переклад вже розглядається як реконструювання 

реальності, створеної в умовах іншої культури, а майстерність перекладача 
полягає у вмілому маневруванні у мережі культурних перетинів, знаходженні 
спільного та відмінного, розкритті відмінного для представника цільової 
культури [1–13].  

Розглядаючи культуру в аспекті перекладу, теоретики перекладу (а отже й 
ми) не можуть оминути питання фонових знань. На сьогоднішній день не існує 
одного загальноприйнятого визначення цього поняття.  

Виклад oснoвнoгo матерiалу дoслiдження. В англомовних джерелах 
фонові знання (background knowledge) розглядаються переважно в освітньому 
контексті як уся сукупність знань індивіда про певний предмет та 
прирівнюються до початкових знань (prior knowledge) [1]. 

Провідний український науковець у галузі методики викладання перекладу 
професор Л. М. Черноватий у підручнику «Методика викладання перекладу як 
спеціальності» розглядає компетенції, якими має володіти кваліфікований 
перекладач. Усього їх налічується п’ять: білінгвальна, перекладацька, 
екстралінгвістична, особистісна та стратегічна компетенція. 

Під білінгвальною компетенцією розуміють знання структури мови 
оригіналу та мови перекладу, а також володіння навичками з усіх видів 
мовленнєвої діяльності, які необхідні для перекладу. 

До перекладацької компетенції відносять знання з теорії перекладу, 
перекладацькі уміння та навички, а також володіння технічними засобами 
перекладу, уміння шукати та опрацьовувати інформацію, яка необхідна для 
здійснення перекладу. 

Екстралінгвістична компетенція включає до свого складу предметі 
(галузеві) знання та фонові знання. До особистісної компетенції поведінкові та 
пізнавальні механізми, етична та моральна підготовка перекладача, прагнення 
самовдосконалення та знання шляхів підвищення власного фахового рівня, 
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знання норм спілкування з колегами та працедавцями. 
Остання, стратегічна, компетенція це уміння координувати усі вище 

перераховані компетенції для здійснення професійного, якісного перекладу [2]. 
На думку Л. М. Черноватого, фонові знання перекладача мають 

відповідати за своїм складом тим, якими володіють середньостатистичні 
освічені носії мови оригіналу та мови перекладу. Науковець виділяє такі групи 
фонових знань, що необхідні перекладачеві мовної пари англійська-українська: 
знання Біблії, знання про релігійні групи різного масштабу, міфологія та 
фольклор, знання географії відповідних країн, їхньої історії та культури (куди 
відносяться література, живопис, архітектура, музика та інші види мистецтва), 
знання про освітні системи відповідних країн, їхній політичний устрій, 
законодавчу систему, знання з техніки, загальновідомі знання з гуманітарних та 
природничих наук, а також сталі вирази. 

Тож, не залежно від термінології [13, c. 111-115]  та враховуючи специфіку 
саме художніх творів, які виступають у ролі матеріала цього дослідження, 
можна зробити висновок, що перед перекладачем художньої літератури постає 
багато підготовчих завдань, які спрямовані на розширення його фонових знань: 
визначити історичні та соціальні обставини написання літературного твору, 
проаналізувати особливості літературної доби, до якої його відносять, 
проаналізувати зміст твору, спираючись на біографічні відомості автора, а 
також, що є критичним у багатьох випадках, здійснити ретельний аналіз 
культурних імплікатур тексту-оригіналу. 

Зрозуміло, що будь-яка культура є відображенням мисленнєвих 
особливостей певної групи людей. Мислення, у свою чергу, згідно з доробками 
В. фон Гумбольдта і Ф. де Соссюра, пов’язане з мовою дихотомічними 
зв’язками. Тобто вони взаємопов’язані таким чином, що мислення впливає на 
мову і навпаки.  

Тому мислення, а отже і культура, відображається у побудові мовних 
конструкцій та лексичних одиницях, які є найменшими номінативними, 
значеннєвими одиницями мови.  

Оскільки переклад, не зважаючи на те, що він має за основу, за свій скелет 
лінгвістику, за природою він все ж оперує значеннями знаків, як стверджує 
Р. Якобсон [3], з яким погоджуються сучасні науковці постлінгвістичної доби; 
тому переклад за сутністю більше співвідноситься з семіотикою; наукою, яка 
вивчає знаки, знакові системи або структури, а також їхні властивості. 

Лексеми, які несуть на собі чіткий відбиток певної культури, відносять до 
культурно-специфічної лексики. Паралельно з культурно-специфічною 
лексикою у деяких випадках вживають такі терміни як неперекладна лексика, 
безеквівалентна лексика, реалія, лакуна. 

Традиційно під безеквівалентною лексикою розуміють лексичні одиниці, 
що не мають словникових еквівалентів в одній із порівнювальних мов з певних 
причин: або через те, що у довкіллі її носіїв немає відповідних реалій, або через 
брак лексичних одиниць у мові, які б позначали відповідне поняття.  

Безеквівалентна лексика дозволяє не прямо, але яскраво, лаконічно та 
образно передати якесь уявлення або поняття через посилання на загальне 
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культурне знання, яке властиве конкретному народу [4, c. 5]. 
Наприклад, Я. Й. Рєцкєр визначає безеквівалентну лексику, як таку, що 

перш за все показує реалії характерні для країни вихідної мови [7, c. 58]. Слова-
реалії є невід’ємною частиною лексики рідної мови і представляють собою 
один із засобів вираження національного та історичного колориту в художніх 
творах.  

Термін реалія за «Словником лінгвістичних термінів» позначає «елементи 
побуту і культури історичної епохи та соціального устрою, державного устрою 
і фольклору певного народу, що є чужими для інших народів» [6, c. 381].  

М. Л. Вайсбурд розуміє реалію досить широко і відносить до реалій «події 
громадського і культурного життя країни, громадські організації та установи, 
звичаї та традиції, предмети вжитку, імена історичних постатей, артистів, 
спортсменів, вчених, письменників; явища природи» [7, c. 20].  

А. В. Федоров пише про лексеми, що «визначають суто місцеве явище, для 
якого немає відповідників у побуті та розумінні іншого народу», і далі називає 
їх назвами реалій або словами-реаліями [8, c. 75].  

Найбільш повне уявлення про погляди на реалії можна побачити у роботі 
С. Влахова та С. Флорина [9, c. 35-47]. За їхнім визначенням, реалії 
представляють собою «слова (і словосполучення), які називають об’єкти, що є 
характерними для життя (побуту, культури, соціального та історичного 
розвитку) одного народу, але є чужими для іншого; як носії національного та 
історичного колориту, вони, як правило, не мають чітких відповідностей 
(еквівалентів) в інших мовах, а отже не підлягають перекладу «на загальних 
підставах», потребуючи особливого підходу» [9, c. 55; 13, c. 111-115]. 

Для більш повного уявлення про те, що ж таке реалія, доцільно розглянути 
її типи на прикладі класифікації С. Влахова та С. Флоріна, які розділили усі 
реалії на дві групи: 1) за предметною ознакою; 2) за місцевою ознакою (в 
залежності від національної та мовної приналежності). 

За предметною ознакою виділяють: 
а) географічні реалії (об’єкти фізичної географії, найменування 

географічних об’єктів, пов’язаних, з діяльністю людини);  
б) етнографічні реалії (їжа, напої, побутові заклади, одежа, прикраси, 

житло, меблі, посуд, транспорт, професії, знаряддя праці, організація праці, 
музика, свят, найменування мір і грошей); 

в) суспільно-політичні реалії (адміністративно-територіальні одиниці, 
населені пункти, органи та носії влади, соціальні явища та рухи, звання, титули, 
звернення, учбові заклади і культурні установи). 

За місцевою ознакою виділяють такі, що є релевантними: 
а) у площині однієї мови (власні слова мови; запозичення); 
б) у площині пари мов (зовнішні і внутрішні реалії). 
Львівьска професорка Р. П. Зорівчак, на нашу думку, дуже лаконічно та 

вичерпно визначає реалії як «монолексемні та полілексемні одиниці, що 
вміщують як основне лексичне значення традиційно закріплений комплекс 
краєзнавчої інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови сприймача» [10]. 

Тож при перекладі реалій ми вбачаємо такі дві головні труднощі: 
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1) відсутність в перекладацькій мові відповідника (еквівалента) через 
відсутність в оточенні носіїв цієї мови об’єкта, який ця реалія позначає; 

2) необхідність, передати не тільки предметне значення (семантику) реалії, 
а й її колорит (конотацію) − національне та історичне забарвлення. 

Р. П. Зорівчак виокремлює дев’ять способів передачі реалій при перекладі, 
до яких вона відносить комбіновану реномінацію, дескриптивну перифразу, 
транскрипцію (транслітерацію), ситуативний відповідник, калькування, 
гіперонімічне перейменування або генералізацію, транспозицію на 
конотативному рівні, метод уподібнення або синонімічну заміну та 
контекстуальне тлумачення реалій [10, с. 84–150].  

Звернімося тепер до визначення лакуни. У «Словнику термінів 
міжкультурної комунікації» дають таке тлумачення цього поняття: «Лакуна 
(лат. lacuna – «заглибина», «западина») – відсутність лексичних еквівалентів у 
одній із мов, які вивчаються чи зіставляються (рідній чи іноземній). Лакуни 
пов’язані в основному з позначенням національних, історико-культурних 
реалій, «культурних предметів»» [11]. 

У «Лінгвістичній енциклопедії» О. О. Селіванової 2010 року зміст цього 
поняття уточнюється і набуває перекладознавчого відтінку. Укладач стверджує, 
що лакуни, які можуть відноситися до різних мовних рівнів, ускладнюють 
переклад через те, що у мові перекладу відсутні відповідники, які б позначали 
деякі поняття, категорії, види асоціативних реакцій та паравербальні 
(інтонаційні, темброві, тональні) засоби мовлення [12, с. 321]. Говорячи про 
лакуни, досить часто серед основних її характеристик згадується екзотичність.  

О. О. Селіванова надає також систематизовану класифікацію лакун і 
розподіляє їх на системні (тобто мовні) та функціональні (тобто мовленнєві або 
культурологічні), тому що вони проявляються відповідно на мовному та 
мовленнєвому рівнях.  

Висновки. Особливості перекладу культурно-специфічної лексики у т.ч. 
гастронімів, які несуть якесь певне національне забарвлення, ми можемо 
класифікувати як реалії або лакуни культурного простору. А отже при 
перекладі гастронімів можна застосовувати ті самі способи перекладу, що й при 
перекладі реалій взагалі. Звичайно, при перекладі можуть виникати певні 
закономірності та особливості у вирішенні проблем з передачі такої лексики. 
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Abstract. Expanding the scope of digital technologies in various areas of the state, civil 

society and citizens ' life does not raise doubts about its necessity and can serve as a basis for 
further transformation of the Russian legislation regulating this sphere of public relations. At the 
same time, the use of various technical and information innovations has become particularly 
relevant as a result of the tragedy that has engulfed the entire world community, and forced even 
the most conservative subjects of public relations to go global and implement digitalization as soon 
as possible. All States, including the Russian Federation, that have faced this problem, have quickly 
begun to legislate it, which actualizes scientific and theoretical research, including the problem of 
the use of digital technologies in the electoral process. 
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Introduction. The need for legislative regulation of science and technology 
achievements, which can and should be applied in various spheres of public relations, 
is not in doubt and needs theoretical justification and development. We should agree 
with the opinion of Guadaylo E. Yu., Davydova M. L., Mamay E. A., Kushniruk R. 
P., who believe that in modern Russia, insufficient attention is paid to the effective 
use of e-democracy institutions as the most important prerequisite for the 
development of e-government focused on citizens [6, p. 55]. The development of 
digitalization and the expansion of its application areas is due to the current situation 
associated with the widespread introduction of information technologies not only in 
the Russian Federation, but also in all foreign countries. At the same time, not only 
the functioning of public authorities, but also the procedure for their formation, 
should be actively formalized in digital format by adjusting the relevant legal norms. 

On may 13, 2020, the State Duma adopted the Federal law "on amendments to 
certain legislative acts of the Russian Federation", which provides that when 
conducting elections to state authorities, local self-government bodies, referendums 
of a subject of the Russian Federation, local referendums, in cases and in the manner 
established by the Central election Commission of the Russian Federation, it may be 
possible to vote by mail, as well as by remote electronic voting. The definition of the 
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term "remote electronic voting" is given, which means voting without using a paper-
based ballot with the use of special software.  

Another digital novelty of the electoral law is the use in the procedure of 
collection of signatures the Federal state information system "Single portal of public 
and municipal services (functions)" in the presence of restrictions of the amount 
collected in this way signatures – they can not exceed half of the number of voters ' 
signatures required for registration of candidate, list of candidates. 

Main text. The amendments to the electoral law norms analyzed in this scientific 
article are quite significant and at the same time contradictory, primarily due to the 
fact that the mechanism for their implementation, especially remote voting, is not 
regulated in detail. At the same time, compliance with the constitutional principles of 
voting, which are established in article 81 of the Constitution of the Russian 
Federation, which determines that the head of state is elected "on the basis of 
universal equal and direct suffrage by secret ballot", is of particular concern in the 
implementation of this type of voting [1]. The Federal law" on basic guarantees of 
electoral rights and the right to participate in a referendum of citizens of the Russian 
Federation "of June 12, 2002 No. 67-FZ (hereinafter referred to as the Federal law" 
on basic guarantees...") supplements this list: "Participation of a citizen of the 
Russian Federation in elections and referendums is free and voluntary. No one has 
the right to influence a citizen of the Russian Federation in order to force him to 
participate or not participate in elections and referendums, or to prevent his free 
expression of will. Elections and referendums are organized and conducted by 
commissions. Interference in the activities of commissions by legislative 
(representative) and Executive bodies of state power, local self-government bodies, 
organizations, officials, and other citizens is not allowed" [2]. Thus, modern electoral 
legislation has established such principles of electoral law as universal equal and 
direct suffrage by secret ballot, free and voluntary, as well as the principle of 
independence of election commissions. Their observance is the most obvious 
indicator of the democratic nature of the elections, which determines the study of 
electoral innovations in terms of monitoring possible violations in the process of 
preparing and conducting elections, respectively, preventing the occurrence of 
electoral disputes and conflicts, which are a type of constitutional conflicts as an 
object of a new trend in the science of constitutional law-constitutional conflictology. 
Implementation of work on the prevention of constitutional conflicts is the most 
important function of the entire system of public authorities, as well as an actual 
direction of theoretical research. 

It should be noted that voting by mail is not an innovation of the Russian 
electoral legislation, since the possibility of its organization and holding is already 
fixed by the Federal law " on basic guarantees... "in article 65, paragraph 14. –" the 
Law of a subject of the Russian Federation may provide for the possibility of voting 
by mail of voters, participants in a referendum. In this case, the votes of voters and 
referendum participants received by the relevant Commission no later than the end of 
voting time on the day of voting are taken into account. The order of voting by mail 
... until this issue is resolved by Federal law, it is determined by the Central election 
Commission of the Russian Federation." Resolution No. 41/353-6 of the Central 
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election Commission of the Russian Federation "on the Temporary procedure for 
voting by mail during elections to state authorities of subjects of the Russian 
Federation, local self-government bodies, referendums of subjects of the Russian 
Federation, local referendums" of October 5, 2011 provides an opportunity to vote by 
mail to voters who cannot arrive at their polling station on the day of voting [4].  

The voter must first send a written request to the territorial election Commission 
indicating the reasons for the lack of opportunities to exercise their active electoral 
right in the standard way, their data, and the postal address of the place of temporary 
residence where they can send the ballot. The application must be accompanied by 
"documents (copies of documents) confirming the reason why he is not able to vote at 
the polling station (referendum site) where he is included in the list of voters 
(participants in the referendum)". In this case, the authenticity of the voter's signature 
on the written application must be notarized. Thus, if the earlier version of paragraph 
14 of article 64 of the Federal law "on basic guarantees..." provided for the need for 
regional consolidation of the possibility of voting by mail, then in accordance with 
the new version "when conducting elections to state authorities, local self-
government bodies, referendums of a subject of the Russian Federation, local 
referendums in cases and in the procedure established by the Central election 
Commission of the Russian Federation, the possibility of voting by mail may be 
provided for, as well as through remote electronic voting." Accordingly, now the 
decision on whether to vote by mail and remote voting is entrusted to the Central 
election Commission of the Russian Federation, which must adopt a similar 
resolution to the previous one, which will prescribe the legal mechanism for applying 
these voting technologies. In addition, the Election code of the Russian Federation 
has recently been actively discussed, which should also include a special section on 
the legal mechanism for remote voting. In this case, we should agree With V. V. 
Krasinsky, who believes that expanding the practice of voting by mail within the 
country will ensure active suffrage for vulnerable groups of the population (the 
disabled, visually impaired, bedridden), reduce the high cost of early voting and 
voting in remote and remote areas of the Russian Federation [5].  

The main achievement of this reform of the electoral legislation from the point 
of view of the science of constitutional law is the legislative consolidation of the term 
"remote voting", the need for which has long been overdue and has been the subject 
of discussion in many scientific articles. Thus, A.V. Pavlushin and A. E. Postnikov 
defined remote electronic voting as "a type of electronic voting"[9, p. 8]. N. N. 
Teleshina believed that the following types of electronic voting are distinguished in 
the literature: electronic vote counting tools (complexes for processing ballots);  
means of electronic voting; voting using terminals installed at polling stations 
(electronic voting complex); remote voting: using the Internet (using disks and social 
cards) and mobile communications, which can be summarized under the name 
"electronic voting tools", which includes three main elements: the voter's computer, 
communication channel and official website for voting" [10, C. 439]. 

Russia has experience in testing remote voting. On September 8, 2019, remote 
electronic voting of voters at three polling stations took place at the elections of 
deputies of the Moscow city Duma, the results of which were legally binding by 
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virtue of Federal law No. 103‑FZ of may 29, 2019 "on conducting an experiment on 
organizing and implementing remote electronic voting at the elections of deputies of 
the Moscow city Duma of the seventh convocation" [3] and The law of the same 
name of the city of Moscow of may 22, 2019[5]. To participate in the experiment, a 
voter who has the right to vote in the relevant electoral district must submit an 
application through the city portal of state and municipal services. The absence of 
such a statement does not deprive the voter of the possibility of traditional voting. 

Conclusion and conclusions.  
E. I. Kolyushin rightly notes that "remote electronic voting involves a serious 

change in the subject of electoral law" [7, p. 113].  In the norms of the electoral 
legislation, whether Federal law "On basic guarantees...", or the Electoral code, it is 
necessary to prescribe the mechanism for compliance with the principles of electoral 
law in the exercise of remote voting, due to the fact that the assurance of compliance 
with the essential tenets of democratic elections, such as secret voting, voluntary and 
free vote, the adequacy of accounting of the true results of expression of voters, is 
questionable and may lead to boycott the use of modern technologies an 
overwhelming majority of voters. In addition, it is necessary to specify the 
technology of public control when using this form of voting, since the active 
development of the participation of civil society representatives in monitoring the 
preparation and conduct of voting, as well as determining the results, is an important 
sign of the democratic nature of institutions of direct democracy at all levels of their 
implementation.    
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Abstract. Local governments as subjects of public administration in the context of reforming 

of the government are examined in the study. 
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Анотація. У роботі розглядаються органи місцевого самоврядування як суб’єкти 

публічного адміністрування в контексті реформування державної влади. 
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державної влади.   
Introduction. 
Democratic state is called upon primarily to meet the needs of its citizens 

without state administration monopolization. Democratic standards of statehood 
require the creation by the state itself the conditions under which the emergence and 
implementation of various forms of public administration would be not only possible, 
but also guaranteed by the state. In addition, state intervention should be minimal and 
limited to the provision of those government services that other public relations 
actors are unable to provide. 

The fundamental guarantees of local self-government enshrined in the 
Constitution of Ukraine, the Local Self-Government Act, the Voluntary Association 
of Territorial Communities Act, the methodology of forming independent territorial 
communities, etc. are a step towards the formation of decentralized political power in 
Ukraine. These documents identified the prospect of transition to the administrative-
territorial structure of Ukraine, which offer three levels (regions, districts, 
communities) and based on the decentralization of state power. A feature of this form 
of administration within the state is that local self-government is not a form of state 
administration, but a form of public administration [1]. 

Today, the fundamental document, which is the standard of democratic local 
self-government in European countries, is the European Charter of Local Self-
Government. It takes the form of a Convention and obliges countries to guarantee the 
political, administrative and financial autonomy of local authorities. Ukraine's 
ratification of the Association Treaty with the European Union on September 16, 
2014, significantly affected the progress of further institutional transformations in the 
state. First of all, this is due to the points of political and regulatory requirements that 
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were presented to Ukraine as a potential member of the European Community. One 
of the fundamental criteria of European standards is the appropriate level of 
decentralization of political power, the achievements of which are determined by the 
publicity of  local government system. 

The legislation on the functioning of local state administrations has already 
undergone significant changes in 2017, namely the procedure of electing local 
governments employees. But the current instability of the Ukrainian state is one of 
the main reasons for the change in Ukrainian legislation on local self-government. 
Reforms will primarily affect the financial and political spheres. It is predicted that 
administrative centers will be finally determined in 2018, which will function as fully 
independent, but still state structures in 2019. But the terms of entering into force for 
these innovations remain unknown.Ukrainian citizens remain in a state of expectation 
of the very way of implementing reforms. At the same time, the government assures 
that such changes will significantly improve the functioning of all areas of state 
activity, which in turn will enable local self-government to be more independent, 
independent in decision-making [2]. 

Conclusions. 
Accordingly, it is necessary to create a vertiical of state power, dependent on the 

decisions of local governments. A high-quality organization of local power will be 
transformed into resource and engine of Ukrainian policy, and the legislative 
institutionalization of the main transformations in the system of local self-
government, based on the requirements of European integration, requires deep 
scientific research. 
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