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Анотація. Розглянуто метод динамічного вимірювання імпульсного тепловиділення з 

екстраполяцією вихідного сигналу калориметра в регулярному режимі з використанням 
регресійного аналізу результатів серії вимірювань. Повне тепловиділення розраховується як 
сума інтегрального значення сигналу в іррегулярному режимі та обчисленої за 
результатами екстраполяції складової тепловиділення у регулярному режимі, що дає 
можливість зменшити тривалість вимірювання. Імітаційне моделювання динамічного 
способу  вимірювань показало, що він дає можливість зменшити тривалість підготовки та 
вимірювання  у 2…2,5 рази у порівнянні з традиційним інтегральним методом. 

Ключові слова: імпульс тепловиділення, динамічні методи вимірювання, регулярний 
режим, калориметрія. 

Annotation. The method of dynamic measurement of pulse heat with extrapolation of the 
calorimeter output signal in the regular mode using regression analysis of the results of a series of 
measurements is considered. The total heat release is calculated as the sum of the integral value of 
the signal in irregular mode and the heat release component calculated from the results of 
extrapolation in the regular mode, which makes it possible to reduce the measurement time. 
Simulation modeling of the dynamic method of measurements was carried out, which showed that it 
makes it possible to reduce the duration of preparation and measurement by 2 ... 2.5 times in 
comparison with the traditional integral method. 

Key words: pulse heat release, dynamic measurements, regular mode, calorimetry. 
Вступ  
Найбільш поширеними приладами для вимірювання теплоти, що 

виділяється або поглинається у фізико-хімічних процесах є ентальпійні 
калориметри та кондуктивні калориметри (теплового потоку) [1…3]. У 
ентальпійних калориметрах енергія, що виділилася у реакційній посудині, 
передається робочому тілу з відомою теплоємністю, а значення цієї енергії 
визначають за зміною температури робочого тіла. У кондуктивних приладах 
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реакційна посудина розміщена у калориметричній комірці, яка охоплена 
перетворювачем, сигнал якого пропорційний до потужності (сумарного 
теплового потоку), що йде від комірки до зовнішнього блоку-термостату.  
Значення повної енергії, що виділилася у реакційній посудині визначають 
інтегруванням сигналу перетворювача. Зазвичай власна стала часу приладів 
теплового потоку значна менша ніж у ентальпійних і дозволяє досліджувати 
зміну тепловиділення у досліджуваному процесі, тому іноді калориметри 
теплового потоку називають «калориметрами-осцилографами», а ентальпійні – 
«калориметрами-інтеграторами» [1, 3]. В той же час при визначенні енергії, що 
виділяється у швидкоплинних процесах (згоряння речовин у кисневій 
атмосфері, імпульс випромінювання лазера, тощо), ентальпійні прилади 
виявляються більш швидкодіючими, оскільки в них для отримання результату 
достатньо досягти закінчення передавання енергії робочому тілу, а у 
калориметрах теплового потоку необхідне завершення процесу передавання 
енергії крізь перетворювач (батарею термопар) до блоку-термостату. Для 
підвищення швидкодії калориметрів теплового потоку запропоновано декілька 
методів, які базуються на припущенні, що після закінчення дії імпульсу 
тепловиділення, сигнал перетворювача теплового потоку залежить тільки від 
властивостей самого калориметра. Більшість із запропонованих методів 
базується на використанні залежності зміни температури і теплового потоку у 
регулярному режимі через деякий інтервал часу після закінчення дії імпульсу 
тепловиділення. Відомо, що за умови стабільності температури оточуючого 
середовища і відсутності внутрішніх збурень у тепловій системі, в ній настає 
регулярний режим першого роду. Ознака регуляризації режиму 1-го роду 
полягає в тому, що зміна температури в кожній точці системи відбувається по 
експоненті, однаковій для всіх точок [4].  

Метою роботи є удосконалення динамічних методів калориметричних 
вимірювань для зменшення тривалості режиму підготовки, урахування 
«зміщення нуля», та зменшення впливу похибки одноразових вимірювань на 
кінцевий результат. 

Основний текст. 
Запропонований динамічний метод передбачає застосування багаторазових 

вимірювань теплового потоку в регулярному режимі з подальшою 
екстраполяцією отриманих результатів, що дає можливість зменшити вплив 
випадкової похибки та врахувати вплив «зміщення нуля» на результат 
вимірювання. Враховуючи  суттєвий вплив випадкової похибки вимірювання 
при одноразовому вимірюванні, запропоновано проводити серії вимірювань у 
регулярних режимах перед ініціацією процесу і після повторного настання 
регулярного режиму, а за результатами цих серій вимірювань визначати 
коефіцієнти екстраполяції як коефіцієнти регресії.   

Графік зміни теплового потоку в калориметрі у часі у випадку, коли 
початкова температура реакційної посудини нижча за робочу температуру 
калориметра, представлений на рис. 1.  

На початку експерименту (точка А) реакційну посудину з досліджуваними 
речовинами розміщують в калориметричній комірці і починають контролювати 
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тепловий потік. По мірі розігріву реакційної посудини, на ділянці графіку АВ 
тепловий потік зменшується за абсолютним значенням. Витримують 
калориметр протягом часу регуляризації tp, після чого він переходить у 
регулярний режим в точці В у момент t0 проводять першу серію вимірювань 
значень теплового потоку W1i  (i=1…N), причому кількість вимірювань N≥20, а 
проміжок часу між вимірюваннями - ∆t. Якщо ніяк не впливати на тепловий 
стан калориметра, то надалі тепловий потік буде змінюватися  відповідно до 
пунктирної кривої BCG на рис. 1 за законом регулярного режиму 

[ ] 0)(exp1 0 AttAW +−⋅= τ , з асимптотичним наближенням до значення 
«зміщення нуля» А0. Після закінчення серії вимірювань у точці С в момент 
часу t1 проводять ініціювання досліджуваного процесу і одночасно починають 
інтегрування теплового потоку W. Тепловий потік внаслідок тепловиділення в 
досліджуваному процесі змінюється відповідно до кривої СDE. Інтегрування 
теплового потоку проводять впродовж інтервалу часу регуляризації  tp до точки 
Е в момент часу t2, коли повторно наступає регулярний режим. 

 

 
Рис. 1. Зміна теплового потоку в калориметрі у часі – визначення 

коефіцієнтів екстраполяції за серією вимірювань значень теплового потоку 
(початкова температура реакційної посудини нижча за робочу температуру 

калориметра). 
 
Інтегруванням теплового потоку W(t) з моменту часу t1 до t2  визначають 

кількість теплоти ∫ ⋅=
2

1

)(1

t

t
dttWQ . У повторному регулярному режимі, 

починаючи з точки Е, проводять другу серію вимірювань значень теплового 
потоку W2j  (j=1…M), причому кількість вимірювань M≥20, а проміжок часу 
між вимірюваннями - ∆t. Після точки Е  тепловий потік буде змінюватися  
відповідно до кривої EF на рис. 1 за законом регулярного режиму 

[ ] 0)(exp2 2 AttAW +−⋅= τ , з асимптотичним наближенням до значення 
«зміщення нуля» А0.  
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Розраховують повну теплоту, що виділилася в реакційній посудині в 
результаті досліджуваної реакції, яка відповідає площі між кривими СDEF та 
CG на рис. 5: 

[ ] 21
1

QQdt)t(W)t(WQ
t

CGCDEF +=⋅−= ∫
∞

 ,                           (1) 

де                                                       ∫ ⋅=
2

1

)(1

t

t
dttWQ ,                                               (2) 

)(0exp12 12
01

2 ttAttAAQ −⋅+⋅













 −
−⋅−= τ

τ
,                     (3) 

А0, А1, А2 – коефіцієнти екстраполяційних функцій, які розраховують по 
формулам, отриманим методом найменших квадратів з першої та другої серії 
вимірювань в регулярних режимах: 
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де: iW1  - результати вимірювань теплового потоку перед ініціюванням 
досліджуваного процесу (i=1, 2,…N); 

jW 2  - результати вимірювань теплового потоку після повторного 
установлення регулярного режиму (j=1, 2,…M) 

N ≥ 20- кількість вимірювань теплового потоку перед ініціюванням 
досліджуваного процесу;  

М ≥ 20 - кількість вимірювань теплового потоку після повторного 
установлення регулярного режиму; 

t∆  - інтервал часу між вимірюваннями; 
0t  - момент початку вимірювань теплового потоку перед ініціюванням 

досліджуваного процесу; 
1t , 2t  - моменти ініціювання реакції з початком інтегрування і кінця 

інтегрування; 
τ – стала часу калориметра. 
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Запропонований метод вимірювань здійснюється таким же чином у 
випадку іншого співвідношення початкової та робочої температури, знаку 
«зміщення нуля».  

Таким чином, кількість теплоти, що виділилася, визначають як суму двох 
доданків - результату інтегрування теплового потоку у нерегулярному режимі 
та інтегралу від екстраполяційних функцій зміни теплового потоку в 
регулярних режимах. 

Для визначення похибок, що виникають внаслідок застосування 
динамічного методу вимірювань, проведене імітаційне моделювання методом 
Монте-Карло. За результатами моделювання встановлено, що для бомбового 
калориметру моделі КТС-4, при вимірюванні теплового потоку з похибкою до 
0,1% і тривалості серій вимірювань для визначення коефіцієнтів 
екстраполяційних функцій 180с, похибка вимірювання значення 2Q  не 
перевищує 0,27%, а повної енергії Q  - 0,034%. Оскільки похибка вимірювання 
калориметра складає ±0,1%, можна вважати, що запропонований динамічний 
метод не суттєво підвищить загальну похибку. В той же час зменшення 
тривалості вимірювань разом із підготовкою є доволі значним. Таким чином, 
динамічний метод дозволяє скоротити тривалість вимірювань у 2…2,5 рази. 

На запропонований динамічний метод вимірювання імпульсу теплоти 
отримано патент України на винахід [5]. 

Висновки. 
Розглянуті три методи динамічного вимірювання імпульсного 

тепловиділення зі скороченням тривалості експерименту шляхом екстраполяції 
вихідного сигналу калориметра в регулярному режимі. Проведене імітаційне 
моделювання динамічного способу з визначенням коефіцієнтів апроксимації в 
регулярному режимі на підставі регресійного аналізу результатів вимірювань. 

Запропонований метод динамічного вимірювання імпульсного 
тепловиділення дає можливість зменшити тривалість підготовки та 
вимірювання  у 2…2,5 рази у порівнянні з традиційним інтегральним методом 
при незначному підвищенні похибки. 
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Abstract. The advantages of the CC-Link network as a basis for computer system for control 

and management oil and gas objects are identified. It is established that for computer system for 
control and management oil and gas objects it is necessary to determine the mathematical model of 
the dependence of the сommunication speed in the CC-Link network depending on the length of the 
segment of the network. Mathematical model of the dependence of the сommunication speed on the 
length of the segment of the specialized network CC-LINK was created. 

Key words: CC-Link, specialized computer network, fieldbus, сommunication speed, 
mathematical model. 

Introduction. 
Currently, the world is intensifying competition between manufacturers of 

similar products from different countries. There is a constant struggle to preserve 
existing and attract new consumers. In this fight can win only those companies that 
offer the consumer goods of better quality and at a lower price. Market mechanisms 
of the world economy, international trade agreements to facilitate trade have provided 
access to raw materials at almost the same prices to different producers from different 
countries. Therefore, to obtain raw materials at a much lower price than competitors 
for businesses is almost impossible. The only effective tool in the above struggle for 
the preservation of existing markets and the acquisition of new markets is the 
technical re-equipment of industrial enterprises through the introduction of modern 
automation systems for process control. Such systems will help reduce waste, which 
in turn will ensure more efficient use of available raw materials and reduce the cost of 
production while improving its quality [1-7]. 

Main text. 
System for control and management oil and gas objects can be divided into four 

levels [1]: 
- intra-factory (information management): upper network; 
- inter-line (production control): inter-controller network; 
- intra-line (equipment control); 
- individual sensor / actuator (devices I/O control). 
Network CC-LINK works at the level “inter-line” (equipment control). 
The open field network CC-Link is the high-speed field network able to 

simultaneously handle both control and information data. With the high 
communication speed of 10 Mbps, CC-Link can achieve the maximum transmission 
distance of 100 meters and connect to 64 stations [8]. 

In addition to high-speed 10 Mbps operation, CC-Link is extremely 
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deterministic. Being able to rely on a predictable, unvarying I/O response allows 
system designers to provide reliable, real-time control [9].  

CC-Link significantly reduces the amount of control and power wiring needed 
in today's complex production lines. It reduces wiring and installation costs, 
minimizes the work needed to accomplish the wiring and drastically improves 
maintenance operations [10]. 

The maximum overall cable length is 100 meters when 10 Mbps is selected. 
This length can be extended to 1.2 km when the network speed is 156 Kbps. The use 
of cable repeaters and optical repeaters allows even greater distances to be covered. 
CC-Link supports large-scale applications and reduces the work needed for wiring 
and device installation [11]. 

The RAS (Reliability, Availability, and Serviceability) function is another of 
CC-Link features. Functions including stand-by master, detaching slave station, 
automatic return and testing and monitoring provide high reliability net-work system 
and allow the system down time to minimize [12]. 

If a system uses modules compatible with Ver. 1.00, 1.10 and Ver. 2.00, and 
cables compatible with Ver. 1.00 and 1.10, then follow the Ver. 1.00 specification for 
maximum overall cable extension length and inter-station cable length, according to 
Specification table of CC-Link Ver. 1.10/Ver. 2.00: 

- сommunication speed 156 kbps at max. overal cable  extension length 1200 m; 
- сommunication speed 625 kbps at max. overal cable  extension length 900 m; 
- сommunication speed 2,5 Mbps at max. overal cable  extension length 400 m; 
- сommunication speed 5 Mbps at max. overal cable  extension length 160 m; 
- сommunication speed 10 Mbps at max. overal cable  extension length 100 m. 
Since there was no mathematical model of data rate dependence on the length of 

the segment of the specialized network CC-LINK, so when developing automated 
process control systems based on the specialized network CC-LINK, developers, in 
cases where the length of the network is between certain points, take use and simulate 
a lower speed for a longer area, making the system less efficient. 

In order to solve this problem, a mathematical model of the dependence of the 
сommunication speed on the length of the segment of the specialized network CC-
LINK was created during the research. 

Conclusion. 
The advantages of the CC-Link network as a basis for computer system for 

control and management oil and gas objects are identified. 
It is established that for computer system for control and management oil and 

gas objects it is necessary to determine the mathematical model of the dependence of 
the сommunication speed in the CC-Link network depending on the length of the 
segment of the network. 

Mathematical model of the dependence of the сommunication speed on the 
length of the segment of the specialized network CC-LINK was created. 
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Анотація. В роботі розглядаються результати досліджень щодо впливу залишкового 

ресурсу мастильних матеріалів на структурний стан поверхневих шарів трибосполучень. 
Дані результати отримані при реалізації методів статичного та динамічного сканування 
контактних поверхонь алмазним індентором за допомогою багатофункціонального приладу 
«Мікрон-гамма». 

Ключові слова: трибосистема, протизношувальні властивості, мастильний матеріал, 
підконтрольні транспортні засоби, знос, мікротвердість, залишковий ресурс, профілограма, 
топографія поверхні.  

Abstract. The paper considers the results of research on the influence of the residual life of 
lubricants on the structural state of the surface layers of tribo compounds. These results were 
obtained by implementing methods of static and dynamic scanning of contact surfaces with a 
diamond indenter using a multifunction device "Micron-gamma". 

Key words: tribosystem, antiwear properties, lubricant, controlled vehicles, wear, 
microhardness, residual life, profilogram, surface topography. 

Вступ. 
Вплив властивостей мастильного середовища на зносостійкість 

трибосистем відрізняється своєю складністю та багатогранністю. При цьому 
структура, склад та якісний стан олив суттєво впливають на перебіг 
трибологічних процесів у контактній зоні пар тертя, у значній мірі визначають  
міцність та товщину граничних мастильних шарів, адсорбованих на контактних 
поверхнях, характер трибохімічних реакцій у контакті, вид створених структур 
тощо.       

У процесі тертя та зношування у трибосистемах відбуваються різноманітні 
фізико-хімічні процеси, що пов’язані зі взаємною зміною мастильних 
матеріалів та поверхонь тертя. Зокрема, проходять механічні та термічні 
деструкційні процеси безпосередньо у самому мастильному середовищі, 
внаслідок чого утворюються продукти старіння та полімеризації, відбувається 
насичення олив та мастил продуктами зношування, дрібнодисперсними 
частинками  зовнішніх забруднень.  

Факт впливу параметрів якості мастильних матеріалів на проти-
зношувальні властивості трибосполучень підтверджується результатами 
досліджень багатьох вчених. Причому, висновки щодо наслідків цього впливу 
на трибопроцеси у контактній зоні достатньо суперечливі.  

Деякі вчені схиляються до думки, що заміна олив в агрегатах 
транспортних засобів повинна проходити якнайчастіше [1, 2]. З іншого боку 
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результати досліджень Є.Г.Семенідо, М.П.Новікова, С.В.Венцеля, Є.С.Венцеля 
та інших доводять наявність більш високих протизношувальних властивостей у 
олив, що працювали, у порівнянні з оливами у стані постачання. За їх 
свідченнями цьому сприяють продукти окислення  мастильних середовищ, 
утворення яких зменшує інтенсивність зношування пар тертя, і, як наслідок, 
окислення самої оливи (зворотній зв’язок), а також наявність дрібнодисперсних 
частинок механічних домішок та продуктів зношування трибосполучень, що 
трансформуються у протизношувальну присадку [3-7].   

Автор роботи [8] також підтверджує позитивний вплив процесів старіння 
та забруднення трансмісійних оливу процесі експлуатації, аналізуючи вплив на 
протизношувальні процеси у трибосистемах такого важливого відбраковочного 
показника олив як ступінь їх забруднення механічними домішками. 

Основний текст.  
Методика оцінки зносостійкості контактних поверхонь трибосполучень в 

залежності від тривалості експлуатації мастильного матеріалу може бути 
представлена у вигляді послідовності певних дій, що зазначені у наступних 
пунктах: 

1. Організувати та провести натурні випробування мастильних матеріалів 
в умовах довготривалої експлуатації, для чого обрати групу підконтрольних 
транспортних засобів (ПТЗ), в агрегати трансмісій яких заливається олива 
однієї марки та контролюється тривалість її використання.  

2. Виходячи з аналізу нормативних значень ресурсу конкретної марки 
оливи, визначити періодичність проведення відбору проб досліджуваного 
мастильного середовища, яка може оцінюватись величиною пробігу ПТЗ (у тис. 
км) або наробітком певного агрегата  (у мото-годинах). 

3. Здійснити відбір проб досліджуваної марки оливи зі встановленою 
періодичністю у відповідності до алгоритма, наведеного у звіті за І етап даної 
науково-дослідної роботи.  

4. Виготовити із застосуванням типових зміцнюючих технологій металеві 
зразки з різних марок сталей для реалізації експериментальних досліджень 
щодо оцінки зносостійкості контактних поверхонь пар тертя у залежності від 
тривалості експлуатації мастильного матеріалу. 

5. Для визначення величини зносу та мікротвердості (Нµ) поверхневих 
шарів (ПШ) трибосполучень в умовах локального контакту використати метод 
штучних баз, для чого нанести на робочі  поверхні зразків заглиблення (штучні 
бази) з метою подальшого вимірювання відстані від дна цього заглиблення до 
зношуваної поверхні до і після трибовипробовувань. Визначити величину 
початкової мікротвердості робочих поверхонь зразків до випробувань. 

6. Провести триботехнічні випробування досліджуваних трибосистем 
(металеві зразки – мастильне середовище) на лабораторній одноконтактній 
установці, що моделює умови експлуатації трибосполучень в реальних вузлах 
та агрегатах трансмісій транспортних засобів.  

7. По завершенні випробувань на лабораторній установці визначити 
величину зносу досліджуваних поверхонь означеним методом, провести 
розрахунок кінцевих значень Нµ ПШ, оцінити величину зміни мікротвердості 
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до проведення випробувань та після їх завершення (ΔНµ = Hµкінц. – Hµпоч.). 
8. Побудувати діаграми величини зносу досліджуваних пар тертя після 

попередніх випробувань в середовищі оливи із різними значеннями 
залишкового ресурсу. 

9. Побудувати залежності значень зносу ПШ досліджуваних зразків від 
величини попереднього пробігу підконтрольних транспортних засобів. 

10. Для вирішення задачі безконтактного  визначення  з нанометровою 
точністю величини зносу в залежності від значень залишкового ресурсу 
трансмісійних олив протестувати  досліджувані поверхні трибосполучень 
методом візуалізації із застосуванням оптичного інтерференційного 
профілометра. 

11. Проаналізувати отримані профілограми та 3D топографію граничної 
зони досліджуваних зразків. 

12. На основі аналізу отриманих залежностей (п. 9) та даних щодо зміни 
значень мікротвердості після випробувань у середовищі досліджуваних 
мастильних матеріалів надати рекомендації щодо раціонального терміну 
застосування конкретної марки трансмісійної оливи. 

Результати проведених досліджень не є свідченням доцільності беззмінної 
експлуатації мастильних матеріалів в агрегатах трансмісій автотранспортних 
засобів.  

При очевидній корисності продуктів  старіння та забруднення олив, що 
при певних умовах здійснюють протизношувальний вплив на елементи 
трибосистеми, слід зауважити на наявність обставин, які вимагатимуть заміни 
мастильного середовища.  

При надмірному окисленні оливи зростає її в’язкість, що створює 
сприятливі умови для утворення консистентних згустків, при цьому може 
зростати корозійна агресивність оливи, присутність крупнофрагментних 
частинок механічних домішок може спричинити виникнення абразивного 
зношування, суттєве збільшення концентрації домішок призводить до 
коагуляції останніх, їх осідання, забивання маслопроводів та фільтрів тощо. 

Висновки. 
Результати комплексних досліджень за означеною методикою сприятимуть 

оптимізації терміну раціонального використання та підбору елементів 
досліджуваних трибосистем.  

Саме тому говорити про можливість ефективного використання у 
трибосистемах продуктів старіння та забруднення олив, розробляти 
рекомендації щодо оптимізації їх раціонального застосування, методики 
прогнозування ресурсу трансмісійних олив можна виключно на основі 
проведення хіммотологічних досліджень процесів старіння мастильного 
середовища, глибокого вивчення кінетики формування та деструкції 
поліфазних граничних шарів в умовах зміни якісного стану мастильних 
середовищ при тривалій експлуатації вузлів тертя, механізмів структурних змін 
вищезазначених шарів, що призводять до їх самоорганізації. 
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Анотація. Розглядається питання формування ІКТ-компетентності фахівців 

спеціальності «Кібербезпека» з використанням дослідницького підходу на основі дисципліни 
«Теорія проектування захищених комп’ютерних мереж». Формування ІКТ-компетентності 
передбачає три компоненти: когнітивний; практико-орієнтований і аксіологічний, 
уточнення змісту яких подано в роботі. До основних напрямів набуття дослідницької 
компетентності здобувачів віднесено: аналіз наукових джерел; математичну постановку 
задачі; створення програмної моделі; визначення оптимальної структури нейронної 
(нейронечіткої) мережі; дослідження отриманих результатів на створених моделях; 
побудову графічних залежностей та їх аналіз. Сформована ІКТ-компетентність фахівців 
залізничного транспорту спеціальності «Кібербезпека» надає можливість щодо здатності 
дослідження засобів захисту комп’ютерних мереж при їх проектуванні на відповідних 
моделях з використанням методів штучного інтелекту.  

Ключові слова: залізничний транспорт, комп’ютерна мережа, MPLS, кібербезпека, 
атака, ІКТ-компетентність, дослідницький підхід.   

Abstract. Сonsiders the formation of ICT-competence of specialists in the specialty 
«Cybersecurity» using a research approach based on the discipline «Theory of design of secure 
computer networks». The formation of ICT-competence involves three components: cognitive; 
practice-oriented and axiological, the content of which is specified in the article. The main areas of 
acquisition of research competence of applicants include: analysis of scientific sources; 
mathematical formulation of the problem; creation of a software model; determination of the 
optimal structure of the neural (fuzzy) network; research of the received results on the created 
models; construction of graphic dependencies and their analysis. The formed ICT-competence of 
railway transport specialists in the specialty «Cybersecurity» provides an opportunity for the 
ability to study the means of protection of computer networks when designing them on appropriate 
models using artificial intelligence methods. 

Keywords: railway transport, computer network, MPLS, cybersecurity, attack, ICT-
competence, research approach. 

Вступ 
Постановка проблеми. Міжнародна освітня спільнота прагне забезпечити 

якісну відкриту освіту, впроваджуючи компетентнісний підхід [1]. Одним із 
головних напрямів удосконалення сучасної вищої освіти є інтеграція в освітній 
процес наукових досліджень, що сприяє залученню студентів ВНЗ, зокрема 
університету залізничного транспорту [2], до дослідницького підходу.  

Аналіз останніх досліджень. Оцінювання компетентностей являється 
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предметом дослідження таких вчених як: Биков В. Ю., Гуревич Р. С., Гуржій А. М., 
Жалдак М. І., Морзе Н. В., Овчарук О. В., Сисоєва С.О., Спірін О. М. та ін.  

У роботі [3] Спірін О. М. зазначає, що «ІКТ-компетентність – це 
підтверджена здатність особистості автономно і відповідально використовувати 
на практиці ІКТ для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язання 
суспільно значущих, зокрема професійних, задач у певній предметній галузі або 
виді діяльності». У дисертаційній роботі [4] Раков С. А. затверджує, що 
дослідницька компетентність – це володіння методами дослідження соціально 
та індивідуально значущих задач за допомогою ІКТ та математичних методів.  

Проведений  аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій  виявив  наступне: 
1) відсутність загальної методики на основі апарату штучного інтелекту 
проектування нових комп’ютерних мереж, що на сучасному етапі не 
використовуються в інформаційно-телекомунікаційній системі (ІТС) 
залізничного транспорту; 2) відсутність універсальності застосування методики 
дослідження засобів захисту комп’ютерних мереж з використанням 
комбінованого підходу на основі нейронних мереж (НМ), імунних систем та 
нейронечітких класифікаторів; 3) існування широкого спектру систем 
моделювання комп’ютерних мереж, нейропакетів, мов програмування та різних 
типів НМ, і став підставою для уточнення компонентів ІКТ-компетентності. 

Метою статті є формування ІКТ-компетентності майбутніх фахівців 
залізничного транспорту спеціальності «Кібербезпека» з використанням 
дослідницького підходу на основі дисципліни «Теорія проектування захищених 
комп’ютерних мереж» (ТПЗКМ). 

1. Формування ІКТ-компетентності 
На формування ІКТ-компетентності (інформаційно-комунікаційних 

технологій) впливає: знання сучасних технологій, що використовуються в ІТС 
залізничного транспорту; навики самостійного пошуку та відповідного аналізу; 
вміння використовувати спеціальні засоби для створення імітаційних, 
нейронних та нейронечітких моделей; навики організації досліджень з 
використанням нейромережної технології. Формування ІКТ-компетентності 
передбачає три компоненти: знаннєвий (когнітивний); діяльнісний (практико-
орієнтований) і ціннісний (аксіологічний), що між собою тісно взємопов’язані 
[5]. Когнітивний компонент передбачає активізацію процесу теоретичної 
підготовки: основні/додаткові методи проектування нових та дослідження 
існуючих комп’ютерних мереж; проходження тестів самоконтролю в системі 
дистанційного навчання. Практико-орієнтований компонент передбачає 
надбання практичних умінь та навичок у сфері використання ІКТ (систем 
імітаційного моделювання комп’ютерних мереж, нейропакетів та мов 
програмування): обговорення в робочій групі соціальної мережі питань по 
створенню в моделюючій системі Opnet Modeler імітаційних моделей мереж 
фрагментів ІТС залізничного транспорту; пошук інформації в Інтернет; 
виконання індивідуального завдання за обраним рівнем відповідно до 
методичних рекомендацій щодо практичних занятій, лабораторних робіт та 
курсового проектування. Аксіологічний компонент передбачає засвоєння 
переваг використання ІКТ, саморозвитку у відповідності з сучасними світовими 
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тенденціями, стимулювання творчого підходу: результатів проведених 
досліджень щодо використання в НДР та їх обговорення; особистих розробок 
електронних ресурсів навчальної діяльності; рекомендацій щодо підготовки 
матеріалів для обміну досвідом між здобувачами. 

2. Використання дослідницького підходу 
Гриневич Л. М., Морзе Н. В. та Бойко М. А. наголошують, що 

«дослідницько-пізнавальний метод (метод, заснований на запиті) має стати 
найважливішим компонентом наукової програми на всіх рівнях і в усіх галузях 
науки» [6]. Так, наприклад, з одного боку для підвищення якості роботи мережі 
в ІТС залізничного транспорту рекомендовано дослідити можливість 
використання технології MPLS та організації вибору тунелю засобами НМ на 
основі даних про потоки трафіку та канали зв’язку, що складають відповідні 
тунелі. Один із можливих варіантів реалізації запропонований здобувачами під 
час курсового проектування з ТПЗКМ на основі ансамблю НМ (рис. 1, k – 
кількість каналів зв’язку, на основі яких формуються тунелі в MPLS): НМ №1 
формує складову метрики з урахуванням завантаженості каналів зв’язку; НМ 
№2 формує складову метрики на основі часу передачі пакета; НМ №3 формує 
складову метрики на основі варіацій затримки; НМ №4 розраховує складену 
метрику каналів для прокладання тунелів. Для НМ підготовлені вибірки на 
основі даних, які отримані на імітаційній моделі мережі MPLS в системі Opnet 
Modeler. Проведені відповідні дослідження оптимальних параметрів НМ. 

 

 
 

Рис. 1. Структура запропонованої системи розподілу потоків в MPLS: 
 CoS (Class of sersvice); QоS (Quality of Service); PDV (Рacket Delay Variation);  

PDT (Packet Delay Time)  
Авторська розробка 
 

З другого боку, щоб підвищити точність виявлення атак на комп’ютерну 
мережу, зменшити кількість помилкових спрацьовувань та досягти більш 
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високий рівень їх виявлення  доречно розглянути комбінований підхід. Відомо, 
що на сучасному етапі найчастіше пропонуються системи виявлення мережевих 
атак, що побудовані на основі наступних НМ: багатошарового персептрону; 
мережі RBF; мережі Кохонена або самоорганізованої карти. Так, наприклад, під 
час виконання курсового проекту здобувачами ступеня «магістр» на основі 
нормалізованих даних відкритої бази NSL-KDD розглянуто питання 
ефективності двох підходів до виявлення атак: однієї НМ, що визначає клас 
атаки (перший підхід) та ансамблю із п’яти НМ (другий підхід), який на 
першому етапі визначає категорію атаки (DoS, Probe, U2R, R2L), а на другому 
етапі клас атаки, що належить до певної категорії. У ході проведення 
експериментів за різними підходами отримані результати, на основі яких 
розраховані наступні показники оцінки якості рішень: коректність визначення 
мережевих атак; помилкові спрацьовування; достовірність; точність та повнота, 
що доказують доцільність використання ансамблю НМ (другого підходу) та в 
подальшому представлені в науковій роботі [7]. 

До основних напрямів набуття дослідницької компетентності здобувачів 
необхідно віднести: аналіз наукових джерел; складання математичної 
постановки задачі; створення програмної моделі (імітаційної, нейронної та 
нейронечіткої); виконання перевірки імітаційної моделі на адекватність; 
визначення оптимальної структури нейронної (нейронечіткої) мережі; 
дослідження отриманих результатів на моделях; побудову графічних 
залежностей та їх аналіз; формулювання висновків. Нейропакет (MatLAB, Fann 
Explorer, Deductor Studio та ін.) при створенні НМ, а також мова програмування 
(C++, Java, Python та ін.) при написанні програмної моделі обиралася 
здобувачами за їх особистими побажаннями та здібностями.  

Висновки 
1. Розглянуто питання формування ІКТ-компетентності фахівців 

залізничного транспорту спеціальності «Кібербезпека» з використанням 
дослідницького підходу на основі дисципліни ТПЗКМ. Запропонована 
методика складається з наступних етапів: використання моделюючій системи 
Opnet Modeler для створення моделі мережі MPLS в ІТС (на практичних 
заняттях); використання нейропакетів для створення нейронних 
(нейронечітких) мереж (на лабораторних роботах); створення програмної 
моделі (під час виконання курсового проекту) з метою організації досліджень.   

2. Фахівцями залізничного транспорту спеціальності «Кібербезпека» було 
доведено: по-перше, доцільність використання технології MPLS в ІТС 
залізничного транспорту, запропонована система розподілу потоків з 
урахуванням параметрів QoS, основу якої складає ансамбль НМ; по-друге, 
доцільність використання дворівневої системи виявлення мережевих атак, яка 
на першому етапі визначає категорію атаки (DoS, Probe, U2R, R2L), а на 
другому етапі клас атаки, що належить до певної категорії. 
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Abstract. This study verified that the maximum stress value measured is influenced by the 
mathematical model adopted for the calculation of aforesaid variable. The eccentric force acting on 
the tibia bone cause of flattening foot considers most important reason for the increased stress on 
the tibia bone and these stresses may lead to fracture, the value of these stresses depending on 
concentrated load distance from the center of the tibia bone and this distance depends on the slop 
from the toe bone center 

Keywords - flatfoot ,eccentric force, tibia, stress ,core section  
Introduction 
Tibia is the larger and stronger of the two bones in the leg below the knee in 

vertebrates (the other being the fibula), and it connects the knee with the ankle bones. 
The tibia is found next to the fibula on the medial side of the leg, closer to centre-line. 
The tibia is connected to the fibula by the interosseous membrane of leg, forming a 
type of joint called a syndesmosis with very little movement. 

Flatfoot (pes planus) is generally defined as a condition which the longitudinal 
arch of the foot collapses, it has not a clinically or radiologically accepted universal 
definition. Flatfoot which we frequently encounter in routine outpatient practice will 
be more accurately seen as a result of laxity of ligaments of the foot. However each 
case of flatfoot is not similar to each other. Staheli divided flatfoot into 2 groups as 
physiological, and pathological flatfoot [1, 2, 3]. See fig.1  

 

 
Fig .1. the comparative between normal and flat foot 

 
Tibia (fig.2)is the larger and stronger of the two bones in the leg below 

the knee in vertebrates (the other being the fibula), and it connects the knee with 
the ankle bones. The tibia is found next to the fibula on the medial side of the leg, 
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closer to centre-line. The tibia is connected to the fibula by the interosseous 
membrane of leg, forming a type of joint called a syndesmosis with very little 
movement. 

 
 

Fig. 2.- Tibia  bone considered in this study 
 
The eccentric force acting on the tibia bone cause of flattening foot considers 

most important reason for the increased stress on the tibia bone and these stresses 
may lead to fracture, the value of these stresses depending on concentrated load 
distance from the center of the tibia bone --- and this distance depends on the slop 
from the toe bone center. 

Materials and method 
The study is based on a 4- flat foot patients and with normal foot, the patients 

show that have increased stress on the tibia bone by varying the values of the angles 
,the angles values were 10-12-15-20 respectively --the calculations depend on the 
assumption that tibia has a circular section 2.5 cm diameter and moment of inertia 30 
cm4 

Results 
Where the weights of the patients people from 80 -85-90-100 kg respectively, 

and the natural person 80 kg results of stress on tibia were for the normal foot 1,6 
MPa , and for patient with 80 kg, minimum stress 1,25 MPa maximum stress 
1,94Mpa,for patient with 85 kg, minimum stress 1,26 MPa maximum stress 2,14Mpa, 
for patient with 90 kg, minimum stress 1,13 MPa maximum stress 2,46Mpa. 

Conclusion 
Flatfoot is a well-recognized condition among health professionals who treat 

foot and ankle problems. It is characterized by rearfoot eversion and a reduction in 
the height of the medial longitudinal arch. Flatfoot can present in a rigid or flexible 
form, with the former being congenital and affecting less than 1% of the population. 
In contrast, a flexible flatfoot is an acquired deformity that affects up to 23% of the 
adult population. In this study we highlight on the stress which generated in the tibia 
cause of the eccentric force. 

This study verified that the maximum stress value measured is influenced by the 
mathematical model adopted for the calculation of aforesaid variable. Using the 
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mathematical model of two points, both located in the foot, results in minimum and 
maximum values of stress for studies aimed at determining the stress of occurrence of 
the highest subtler production over the course of the stance phase, the use of both 
mathematical models is satisfactory. However, if the objective is to determine the 
magnitude of maximum subtalar pronation, a variable that significantly influences 
musculoarticular injuries in the ankle and knee region, the use of the four-point 
model is recommended due to the influence of tibial inclination. 
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Summary: The imbalance role of cytokine of blood in progressing of the chronic kidney 
disease (CKD) at patients with chronic pyelonephritis is studied. It is revealed immunocorrektive 
effect of a complex olmesartan medoxomil+verospiron after 3 months of application of this 
complex. 

Keywords: Chronic kidney disease; cytokine; olmesartan; verospiron; lisinopril.  
Chronic pyelonephritis (CP) is the leader in the frequency of kidney damage. In 

connection with the increase in the incidence of CP, the variety of its forms and 
clinical course, the emergence of a large number of complications caused by this 
disease, there is a need for further search and improvement of differentiated 
approaches to the treatment and prevention of patients with CP [2,3]. 

The aim of this study was to substantiate the optimal approaches to the treatment 
of patients with chronic pyelonephritis with the presence of arterial hypertension. The 
study involved patients with chronic kidney disease (CKD) grade I. - 65 people and 
CKD ІІ st. - 70 people The control group consisted of 20 practically healthy people of 
the corresponding age. The distribution of patients by stages of CKD was carried out 
according to the classification adopted at the 2nd Congress of Nephrologists of 
Ukraine (2005). Among the patients there were 43 men (31.85%) and 92 women 
(68.15%). The average age of the patients was 42, 58, 10, 24 years old. A 
comprehensive clinical and laboratory study was performed during the period of 
extensive clinical manifestations (before the appointment of treatment), after 2 weeks 
and 3 months during therapy. 

The patients were prescribed olmesartan medoxomil at a dose of 20 mg / day 
until blood pressure (BP) normalized. And then 10 mg / day for 3 months. Similarly, 
in other groups, treatment was also carried out for 3 months. All patients underwent a 
complex of clinical, laboratory and instrumental research methods, based on the 
unified methods approved by the Ministry of Health of Ukraine. 

The content of IL-1, IL-10, transforming growth factor-β (TGF-β), tumor 
necrosis factor-α (TNF-α) in blood serum was determined by enzyme immunoassay. 
Statistical analysis was performed using the STATISTICA for Windows 6.0 program. 
The reliability of the data obtained was assessed using the Student's coefficient (t). 
The difference was considered significant at p <0.05. Changes in the dynamics of 
cytokine content in patients with CKD stage I-II (CP) with AH of I-II degree under 
the influence of 2-week and 3-month therapy with the use of antihypertensive drugs 
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of pathogenetic action are shown in tables 1and 2. 
So, after a 2-week complex therapy on the part of TNF-α indicators, some 

changes were noted in all groups of patients. Only in patients with CKD stage II. 
under the influence of lisinopril (p <0.05) and self-administration of olmesartan 
medoxomil (p <0.05), a significant decrease in TNF-α values was noted. A 
significant increase in the level of IL-10 was observed only in patients with grade II 
CKD who used olmesartan medoxomil both independently (p <0.05) and in 
combination with verospiron (p <0.05). The content of TGF-ß significantly decreased 
under the influence of all drugs (p <0.05), except for patients with CKD stage II. 
under the influence of lisinopril (p> 0.05). There were no significant differences 
between the groups. The values of IL-I indicators significantly decreased in all 
groups (p <0.05), and also revealed significant differences between the indicators of 
patients who received lisinopril and patients who received the olmesartan medoxomil 
+ veroshpiron complex and those with CKD stage I. (p <0.05), and with CKD stage 
II. (p <0.05) (Table 1). 

The dynamics of the balance of cytokines in patients with CKD stages I-II (CP) 
with AH of I-II degrees after 3 months of treatment was more indicative in all groups. 
Thus, the level of TNF-α significantly decreased (p <0.05) in almost all patients, 
except for patients with grade I CKD, who used olmesartan medoxomil alone (p> 
0.05), and in the group that received lisinopril (p > 0.05) (Table 2). The level of anti-
inflammatory IL-10 after 3 months of therapy also significantly increased in all 
patients (p <0.05), except for patients with CP II stage CKD. under the influence of 
lisinopril (p> 0.05). A significant increase in the content of IL-10 was noted in the 
blood of patients using the olmesartan medoxomil + veroshpiron complex. The 
content of TGF-ß under the influence of 3-month treatment significantly decreased 
under the influence of all drugs (p <0.05). 

Table 1 
Dynamics of cytokine content in patients with CKD stage I-II (CP) with AH of I-

II degree under the influence of 2-week treatment (M ± m, n) 

Indica-
tors 

 
Healthy 
(n = 20) 

Before treatment Lisinopril Olmesartan 
medoxomil 

Olmesartan 
medoxomil 

+veroshpiron 
CKD І st. 

(n=65) 
CKD ІІ st.      

(n=70) 
CKD І st. 

(n=21) 
CKD ІІ st.      

(n=22) 
CKD І st. 

(n=22) 
CKD ІІ st.      

(n=23) 
CKD І st. 

(n=22) 
CKD ІІ st.      

(n=25) 
TNF-α 

(pg / ml) 
47,01± 
10,14 

107,32±
7,12* 

132,32± 
7,12*^ 

102,24±
7,31* 

111,81± 
6,91*" 

101,24± 
7,12* 

111,16± 
8,23*" 

101,06± 
6,31* 

109,32± 
7,22* 

IL-10 
(pg / ml) 

200,10±
3,41 

103,71±
1,92* 

107,71± 
1,92*^ 

100,83±
2,82* 

105,31± 
3,81* 

100,07± 
1,72* 

103,95± 
1,71*" 

101,74± 
1,79 

104,74± 
1,71" 

TNF-ß 
(pg / ml) 

56,03± 
7,82 

99,22± 
8,23*^ 

132,22± 
8,23*^ 

83,81± 
8,11*" 

125,84± 
6,92* 

78,00± 
7,39*" 

119,92± 
6,27*" 

75,54± 
8,39" 

117,92± 
7,27*" 

IL-I 
(pg / ml) 

94,92± 
2,04 

121,32±
2,12*^ 

168,11± 
1,42*^ 

112,01±
2,01*"^ 

157,21± 
1,24*"^ 

108,15± 
1,14*"^ 

149,15± 
1,13*" 

106,19± 
1,11*" 

148,12± 
1,15*" 

* - p <0.05 in comparison with the indicators of healthy people; 
"- p <0.05 in comparison with the parameters of patients before treatment (respectively, groups 

of CKD І and CKD ІІ stage); 
^ - p <0.05 in comparison with the indicators of patients who received olmesartan medoxomil + 

veroshpiron.    
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Table 2 
Dynamics of the content of cytokines in patients with CKD stages I-II (CP) with 

AH of I-II degree after 3 months of treatment (M ± m, n) 

Indica-
tors 

Healthy 
(n=20) 

Before treatment Lisinopril Olmesartan 
medoxomil 

Olmesartan 
medoxomil 

+veroshpiron 
CKD І st. 
(n=65) 

CKD ІІ st.      
(n=70) 

CKD І st. 
(n=21) 

CKD ІІ st.      
(n=22) 

CKD І st. 
(n=22) 

CKD ІІ st.      
(n=23) 

CKD І st. 
(n=22) 

CKD ІІ st.      
(n=25) 

TNF-α 
(pg / ml) 

47,01± 
10,14 

107,32±
7,12*^ 

132,32± 
7,12*^ 

99,23± 
7,11*^ 

101,69± 
6,88*" 

92,14± 
6,22* 

100,55± 
7,28*" 

90,11± 
6,21*" 

100,33± 
7,12*" 

IL-10 
(pg / ml) 

200,10±
3,41 

103,71±
1,92*^ 

107,71± 
1,92*^ 

114,93±
2,65*"^ 

110,27± 
3,84*^ 

95,17± 
1,64*"  ̂

101,78± 
1,49*"  ̂

89,71± 
1,91*" 

94,56± 
1,67*" 

TNF-ß 
(pg / ml) 

56,03± 
7,82 

99,22± 
8,23*^ 

132,22± 
8,23*^ 

78,93± 
7,14*"^ 

113,92± 
6,72"*^ 

72,09± 
7,53*"  ̂

110,68± 
6,43*"  ̂

68,14± 
7,15*" 

89,12± 
6,36*" 

IL-I 
(pg / ml) 

94,92± 
2,04 

121,32±
2,12*^ 

168,11± 
1,42*^ 

100,01±
2,01*" 

149,52± 
1,21*"^ 

101,22± 
1,14*" 

141,11± 
1,15*"^ 

99,99± 
1,33*" 

138,62± 
1,25*" 

* - p <0.05 in comparison with the indicators of healthy people; 
"- p <0.05 in comparison with the parameters of patients before treatment (respectively, 

groups of CKD І and CKD ІІ stage); 
^ - p <0.05 in comparison with the indicators of patients who received olmesartan medoxomil 

+ veroshpiron.    
 
A pronounced decrease in the level of this indicator was revealed in patients 

who received the olmesartan medoxomil + veroshpiron complex, but a significant 
difference when compared with other treatment groups was observed not in all 
patients, but only in CKD stage II. influenced by other treatments. 

It was found that after 3 months of complex maintenance therapy with the 
inclusion of all study drugs, the level of IL-I significantly decreased in all patients (p 
<0.05). Indicators of this cytokine in patients with CP CKD stage II. with the use of 
the complex of olmesartan medoxomil + veroshpiron significantly differed from the 
corresponding indicators during the treatment with lisinopril (p <0.05) and with the 
independent administration of olmesartan medoxomil (p <0.05) (Table 3). 

In this way, under the influence of treatment with the use of antihypertensive 
drugs of pathogenetic action, the greatest number of stable positive changes aimed at 
correcting the imbalance of pro- and anti-inflammatory cytokines was noted after 3 
months of anti-relapse treatment. Fast and high-quality correction of cytokines was 
carried out during therapy using the olmesartan complex. 

Conclusions: 
1. The progression of chronic kidney disease in the presence of grade I-II arterial 

hypertension is accompanied by an imbalance of cytokines and an increase in the 
level of transforming growth factor-β. 

2. The inclusion of drugs olmesartan medoxomil + veroshpiron contributes to 
the correction of cytokine imbalance during 3-month therapy with this complex of 
drugs. 

3. The immunocorrective effect of the olmesartan medoxomil + veroshpiron 
complex may be one of the pathogenetic mechanisms of renoprotection, which is 
manifested by an increase in glomerular filtration rate in patients with chronic 
pyelonephritis and the presence of arterial hypertension.  
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Анотація. В роботі розглядаються питання стану здоров’я дітей раннього віку з 

внутрішньоутробними інфекціями. При обстеженні у всіх дітей раннього віку з вродженим 
токсоплазмозом та внутріутробними мікст-інфекціями (поєднання токсоплазмозу та 
цитомегаловірусної інфекціїї) без органічних уражень серця виявлено ураження центральної 
нервової системи та функціональні зміни серцево-судинної системи з вираженою 
активацією симпатоадреналової системи. Отримані дані свідчать про необхідність 
організації довгострокового подальшого спостереження (катамнестичного 
спостереження) за станом здоров’я дітей, що перенесли внутрішньоутробні інфекції.  

Ключові слова: діти раннього віку, внутрішньоутробні інфекції, вроджений 
токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, добове моніторування ЕКГ за Холтером, 
катамнестичне спостереження.  

Abstract. The issues are considered in the work the health of infants with intrauterine 
infections. Examination of all infants with congenital toxoplasmosis and intrauterine mixed 
infections (combination of toxoplasmosis and cytomegalovirus infection) without organic heart 
lesions revealed lesions of the central nervous system and functional changes of the cardiovascular 
system with pronounced activation of the sympathetic autonomic system.The data obtained indicate 
the need for long-term follow-up of children with intrauterine infections. 

Key words: infants, intrauterine infections, congenital toxoplasmosis, cytomegalovirus 
infection, daily ECG monitoring by Holter, follow-up observation. 

Вступ. 
В останні роки приділяється багато уваги катамнестичному 

спостереженню (follow up) за передчасно народженими дітьми та дітьми, що 
перенесли важкі захворювання в перинатальному періоді. Програми 
катамнестичного спостереження показали позитивний вплив на зниження 
смертності та інвалідизації дітей цієї групи. [1, 2, 3, 4]. Але проблема 
катамнестичного спостереження за дітьми, які народились своєчасно та 
перенесли внутрішньоутробні інфекції, недостатньо висвітлена в доступній 
літературі. В Україні внутрішньоутробні інфекції зберігають свій статус 
широко розповсюджених захворювань, що не може не впливати на перебіг 
вагітності і стан здоров’я дітей раннього віку. При інфікуванні плода 
інфекціями групи TORCH, в тому числі токсоплазмозом і цитомегалією, 
можливо формування аномалій і вад розвитку, затримки внутрішньоутробного 
розвитку плода, антенатальна загибель плода, плацентарна недостатність, 
порушення адаптації в неонатальний період, розвиток інфекційних і 
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неінфекційних захворювань після завершення неонатального періоду [5,6]. 
Більшість авторів підкреслюють можливість відсутності розгорнутої клінічної 
картини у інфікованих новонароджених [5,7].  

Залишається питання щодо віддалених наслідків перенесених 
внутрішньоутробних інфекцій на стан здоров’я дітей в подальшому житті. 
Відомо, що добове моніторування ЕКГ за Холтером дозволяє не тільки 
уточнити характер наявних порушень ритму і провідності, гіпоксичних змін в 
міокарді при органічних ураженнях серця у дітей, але й  визначити особливості 
функціонального стану серцево-судинної системи при різних захворюваннях, 
що сприяє своєчасному виявленню морфофункціональних змін серцево-
судинної системи у дітей раннього віку та розробці реабілітаційних заходів [8].   

Мета дослідження.  
Для визначення необхідності подальшого катамнестичного спостереження 

з метою попереджання негативних віддалених наслідків оцінити стан здоров’я 
дітей раннього віку з внутрішньоутробними інфекціями без органічних уражень 
серця в цілому та функціональний стан серцево-судинної системи. 

Матеріали та методи.  
З урахуванням мети дослідження були обстежені 38 своєчасно народжених 

дітей раннього віку з внутрішньоутробними інфекціями у віці від 1 до 4 місяців: 
12 дітей із вродженим токсоплазмозом та 16 дітей з внутріутробною мікст-
інфекцією (поєднання токсоплазмозу та цитомегаловірусної інфекції). Групою 
контролю були 10 умовно здорових дітей відповідного віку. При встановленні 
діагнозу внутрішньоутробної інфекції дотримувались діагностичних критеріїв 
згідно даних клініко-інструментального обстеження, лабораторної діагностики 
(в тому числі ІФА, ПЛР). Всім пацієнтам проводилась оцінка соматичного та 
неврологічного статусу, клініко-лабораторне та інструментальне обстеження, 
включаючи ЕКГ, ехокардіографію з доплерографією, нейросонографію, 
консультації спеціалістів за показаннями. Критеріями виключення були 
наявність у пацієнтів вроджених вад розвитку та органічних уражень серцево-
судинної системи (кардити, кардіоміопатії, вроджені вади). Діти отримували 
лікування внутрішньоутробних інфекцій та супутньої патології згідно 
стандартів лікування відповідно до клінічних проявів захворювання під 
контролем об’єктивного стану, клініко-інструментального обстеження, 
лабораторної діагностики. Оцінка функціонального стану серцево-судинної 
системи проводилась за допомогою добового холтерівського моніторування 
ЕКГ.  

Результати та їх обговорення 
Для уточнення впливу внутрішньоутробних інфекцій на стан серцево-

судинної системи дітей груп спостереження було проведено комплексне 
обстеження. Обстеження, діагностика і лікування хворих дітей проводилось 
згідно діючих стандартів: протокол «Перинатальні інфекції» (Наказ МОЗ 
України № 906 від 27.12.2007) 

При аналізі маси тіла при народженні було виявлено, що у дітей з 
внутрішньоутробними інфекціями маса тіла при народженні в середньому була 
достовірно нижчою (3020,3±88,3 г), ніж у здорових дітей (3467,2±62,0 г), що не 
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протирічить літературним даним[5, 6, 7]. 
Причиною звернення батьків дітей з внутрішньоутробними інфекціями 

були клінічні прояви ураження центральної нервової системи у вигляді 
гідроцефального синдрому (у 9 дітей - 23,7 % випадків); кіст та/або ехощільних 
включень судинних сплетінь, підтверджених даними нейросонографічного 
дослідження (у 18 дітей - 47,4 % випадків), судомного синдрому (у 5 дітей - 
13,2 % випадків відповідно), синдрому рухових порушень у всіх дітей;  а також 
ураження печінки у вигляді пролонгованої неонатальної жовтяниці (у 29 дітей – 
76,3 % випадків відповідно), явищ гепатиту (у 8 дітей – 21,1 % випадків 
відповідно), затримки внутрішньоутробного розвитку в анамнезі (у 9 дітей - 
23,7 % випадків відповідно).  

За даними добового моніторування ЕКГ за Холтером, у дітей з 
внутрішньоутробними інфекціями достовірно частіше, ніж у здорових дітей, 
реєструвалася міграція водія ритму, суправентрикулярна екстрасистолія, 
синоатріальна блокада 2 ступеня 1 типу, пролонговані епізоди елевації сегмента 
ST, виявлено підвищення, відносно показників здорових дітей, ЧСС (135,1±1,8 і 
127,2±3,3 відповідно), та SI (209,1±54,1 і 125,7±19,8, у. о. відповідно) в нічні 
години. Виявлені зміни свідчили про порушення вегетативної регуляції 
серцевого ритму з активацією симпатичної ланки у дітей із 
внутрішньоутробними інфекціями. 

За сучасними уявленнями, стан серцево-судинної системи у дітей та 
дорослих вважається інтегральним показником здоров’я [1], а маніфестацію 
патології серцево-судинної системи в дорослому віці пов’язують з патологією 
перебігу антенатального періоду. У 80-х роках 20-го століття David J. P. Barker і 
співавторами був описаний зв'язок голодування матері в період вагітності та 
низької маси тіла новонародженої дитини з підвищеним ризиком розвитку в 
майбутньому житті ішемічної хвороби серця, метаболічного синдрому, смерті 
від кардіоваскулярних хвороб – так звана гіпотеза «фетального програмування» 
[9,10].  

Виявлені зміни серцево-судинної системи у дітей раннього віку з 
внутрішньоутробними інфекціями ставлять питання про необхідність 
подальшого спостереження з метою попереджання негативних віддалених 
наслідків на стан здоров’я в цілому в подальшому житті. 

Висновки.  
В роботі були розглянуті стан здоров’я в цілому та стан серцево-судинної 

системи дітей раннього віку з внутрішньоутробними інфекціями (вроджений 
токсоплазмоз та поєднання вродженого токсоплазмозу та вродженої 
цитомегаловірусної інфекції). Були отримані дані, щодо функціональних змін 
серцево-судинної системи з вираженою активацією симпатоадреналової 
системи навіть при відсутності явної органічної патології серця. 

Отримані дані свідчать про необхідність організації довгострокового 
подальшого спостереження (катамнестичного спостереження) за станом 
здоров’я дітей, що перенесли внутрішньоутробні інфекції.  

Метою катамнестичного спостереження цієї групи дітей є своєчасне 
виявлення та корекція відхилень розвитку, призначення лікувально-
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реабілітаційних заходів для запобігання та зменшення тяжкості віддалених 
наслідків перенесеного на ранньому етапі розвитку захворювання. 
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Анотація. В роботі розглядається організація виробництва продукції промисловості 

за принципами екологічності що дозволить створити умови для сталого розвитку міста, 
регіону, країни. Основною метою є покращення сталого виробництва що означає 
виробництво з меншою кількістю сировини або ресурсів, з більш високою якістю і 
довговічністю, меншим впливом на НС (навколишнє середовище) і більш високою 
прибутковістю. 

Ключові слова: сталий розвиток, екологічність продукції, аналіз оцінки екологічності 
виробничої діяльності, показники оцінки стійкості, стратегія розвитку. 

Abstract. The paper considers the organization of industrial production according to the 
principles of environmental friendliness, which allows creating conditions for sustainable 
development of the city, region and country. The main goal is to improve sustainable production, 
which means production with fewer raw materials or resources, with higher quality and durability, 
less impact on environment and higher profitability. 

Key words: sustainable development, product environmental friendliness, analysis of 
environmental evaluation of production, indicators of sustainability evaluation, development 
strategy. 

Вступ. 
Питання екологічності технологічних процесів та промислових 

підприємств в наш час э дуже актуальними. З точки зору загальноприйнятого 
визначення екологічної оцінки природно-техногенних об’єктів представлено як 
якість будь-чого, що відображає його здатність не завдавати шкоди 
навколишньому середовищу. Екологічність продукції у роботах  
І. П. Фаминского є властивістю товару, яка полягає в його впливі на 
навколишнє середовище в процесі транспортування, зберігання, виробничого 
або невиробничого споживання [4].  

За Д. Максвелом екологічно чисті продукти - це орієнтовані на ринок 
продукти або технології, які викликають мінімальне погіршення стану 
навколишнього середовища[5]. Загалом, термін «екологічно чисті продукти» 
асоціюється з термінами «eco-friendly продукти» та «зелені продукти», причому 
всі вони пов'язані з інноваційними продуктами, тобто процесом, за допомогою 
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якого нові продукти або технології впроваджуються на ринок. 
 В роботах [1,3] поняття екологічність представлено у взаємозв'язку з 

ресурсоємністю процесу. Екологічність - це рівень дії шкідливих речовин на 
довкілля в розрахунку на одиницю корисної продукції або послуги, що 
отримується за допомогою цього процесу. Майоровою Л.П. і Міщенко О.А. для 
оцінки екологічності технологічних процесів запропонований критерій, що 
враховує викиди в атмосферу, скиди стічних вод та накопичення відходів [2]. 
Як оціночний показник прийнята сумарна приведена маса забруднюючих 
речовин віднесена до ринкової вартості 1 т готової продукції з урахуванням 
ресурсу, що використовується. Тобто екологічність визначається як 
співвідношення збитків від забруднення повітряного середовища і вартості 1 т 
готової продукції з урахуванням коефіцієнта небезпеки речовин [3]. У статті [3] 
надано визначення відносної екологічності типового процесу, технологічної 
лінії, цеху, як відношення маси відходів, що надходять у НС зі стічними водами 
і газовими викидами до маси нейтралізованих відходів. Якщо значення оцінки 
прагне до нуля, то процес є безвідходним.  

Основна частина. 
Поняття екологічності з точки зору більшості дослідників припускає 

кількісний облік впливів на природне середовище з різними підходами до 
формування і змісту показника екологічності. 

Підвищення екологічності та безпеки технологій і оцінка їх впливу на 
природне середовище базуються на наступних принципах (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Узагальнена схема оцінки екологічності технологічних 
процесів на НС 
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Методологія об'єктивної оцінки екологічності виробничої діяльності 
передбачає використання таких показників: 1) обсяг використаної води з 
природних джерел; 2) обсяг забруднених вод, скинутих в каналізацію, в 
природні джерела або на рельєф; 3) викиди забруднюючих речовин в 
атмосферу від стаціонарних джерел; 4) викиди забруднюючих речовин від 
автотранспорту підприємства; 5) обсяг відходів 1-4 класів небезпеки, 
вироблених підприємством; 6) площа земель, зайнятих підприємством, 
включаючи забудову, дороги, полігони відходів, водосховища [6]. 

Висновки. 
При аналізі показників оцінки екологічності технологій і способів 

виробництва розглядаються ті, які характеризують вплив на природне 
середовище і встановлюють співвідношення «вплив - можливі наслідки». 

На основі цього аналізу переваг та недоліків інформаційного забезпечення 
оцінки екологічності технологій можна буде характеризувати екологічність 
технологій та дати оцінку «природоємності» технологій. 
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Аннотация. Снижение затрат на восстановление лесов после крупных пожаров 

является актуальной задачей. Рассматривается динамика лесных пожаров в республике 
Марий Эл, вероятность сохранения семян сосны обыкновенной при низовых пожарах, и 
технологические особенности разработки погибших древостоев. Установлено, что семена, 
находящиеся в шишках защищены от высоких температур низовых пожаров, сохраняют 
всхожесть и могут обеспечить формирование нового поколения сосны. 

Ключевые слова: лесные пожары, типы леса, естественное восстановление леса, 
сохранность семян, технологии рубки 

Abstract. Reducing the cost of reforestation after large fires is an urgent task. The dynamics 
of forest fires in the Republic of Mari El, the probability of preserving Scots pine seeds during 
ground fires, and technological features of the development of dead forest stands are considered. It 
was found that the seeds in the cones are protected from high temperatures of ground fires, retain 
their germination capacity and can provide the formation of a new generation of pine. 

Key words: forest fires, forest types, natural reforestation, preservation of seeds, cutting 
technologies 

Вступление. 
Роль теплового воздействия пожаров на состояние семян сосны в шишках 

является важным моментом, обуславливающим возможность послепожарного 
естественного возобновления сосновых лесов. Высказывания [52, 68, 71] о 
возможности сохранения в кронах жизнеспособных семян сосны при низовых 
пожарах не были подтверждены экспериментально. Поэтому был запланирован 
эксперимент по исследованию данного вопроса. 

Цель исследований - разработка рекомендаций по 
экологоресурсосберегающему восстановлению лесных фитоценозов на 
биогенно нарушенных землях Лесного Среднего Поволжья вследствие лесных 
пожаров. 

Объектом эксперимента являлись семена в шишках сосны 
обыкновенной, собранные в брусничном и черничном типах леса Республики 
Марий Эл (зона хвойно-широколиственных лесов). 

По результатам наших исследований [4] мы установили следующее. 
1. При низовых пожарах семена в шишках, находящиеся в кронах деревьев 

на высоте 15-20 метров от горящих лесных материалов скорее всего не 
испытывают летального теплового воздействия, и они остаются 
жизнеспособными, потому что прошедшие низовые пожары не прерывают 
процесс дозревания семян в шишках. Эти семена внутри шишек защищены от 
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высоких температур, возникших вследствие пожара. Подтверждение этому 
проведенные нами опыты по имитации низового пожара. По нашим данным, 
семена после теплового воздействия в 100°С имеют процент всхожести 57%, 
при том, что контроль (без воздействия) – 62%, при дальнейшем увеличении 
температуры жизнеспособность семян уменьшается до 1% при воздействии 
температур в 300 и 400°С и отсутствует при 500°С. Следует отметить, что при 
100°С энергия прорастания равна 14%, при 150°С – 12% и при 200°С – 8%. 
Энергия прорастания уменьшается с увеличением температуры потока; 

2. При низовых пожарах семена, находящиеся в подстилке во время 
пожара, не выживают; 

3. При низовых пожарах семена, находящиеся в подстилке во время 
пожара, не выживают. При этом, семена в шишках, находящиеся на подстилке 
во время пожара, имеют процент всхожести 25%. 

При среднем урожае семян в 2…3 кг/га количество семян составит от 360 
до 550 тыс. семян на га. При минимальной лабораторной всхожести в 14% и 
грунтовой в 10% количество возможных всходов составит от 5 до 10 тысяч на 
гектар. 

Проведенные исследования являются обоснованием для выбора или 
разработки технологий, направленных на сбережение лесовосстановительного 
потенциала сосны (содействие естественному возобновлению) после пожаров. 

Рекомендации: 
1) в год пожара при заготовке древесины в процессе очистки стволов от 

сучьев оставлять ветви с шишками на месте рубки, равномерно распределяя их 
по территории вырубки; 

2) на второй год после пожара не следует разрабатывать горельники 
раньше, чем произойдет разлет семян (май-июнь); рубку можно проводить с 
середины июня, минерализацию почвы проводить не следует; 

3) если разрабатывать горельники осенью второго года, то необходимо 
применять технологии, обеспечивающие сохранность всходов;  

4) при разработке горельников на второй год, для лучшей сохранности 
всходов, рубку следует проводить по снежному покрову также с соблюдением 
технологий, обеспечивающих сохранность подроста. 
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Abstract. Recipes and elements of technology of production of new types of fermented 
products on the basis of cultivated mushrooms of oyster pleurotus, champignon bispored and 
vegetables (carrots, sweet peppers) are developed. The finished product has a pleasant appearance, 
high taste and biological value. The use of vegetables helps to accelerate the fermentation process, 
rapid accumulation of lactic acid and the improvement quality of the finished products. 

Key words: mushrooms, champignon bispored, oyster pleurotus, carrot, sweet pepper, 
recipes, fermentation, lactic acid. 

Introduction. Worsening of environmental conditions in most regions of 
Ukraine due to the reduction volumes of collection wild mushrooms, which 
consumption in the fresh and processing way (pickling, salting, drying). Consumption 
of mushrooms which were grown in artificial conditions is safer than wild [1, 2].  

Growing in equipped facilities allows to obtained fresh mushrooms all year 
without take into consideration of the world zone, weather and soil conditions (about 
11 thousand centners per year from 1 hectare) [3]. As substrates may be used wastes 
of agricultural crops and industrial production (straw, chicken manure, etc.). The 
substrate after the end of the production cycle is a valuable organic fertilizer [1, 2]. 
Because volume of cultivation and consumption of edible cultivated mushrooms is 
growing from year to year. It is explained also successfully combine taste qualities 
with high nutritional value. Mushrooms contain the unique set of amino acids, 
mineral salts and other valuable substances [4-7].  High yields and the possibility to 
obtain up to four cycles of cultivation per year make mushrooms the pleasant object 
for manufacturers [2]. 

Mushrooms have the short shelf life because to need used efficient ways of 
their storage and processing. Fermentation by salt is one of the common ways of 
processing crop products. This method is energy efficient and environmentally 
friendly. 

Purpose of the study: improvement technology of production and creation of 
new types salted products with high protein content, vitamin C and carotene, based 
on mushrooms (champignon bispored and oyster pleurotus) and vegetables (carrots, 
sweet peppers). 

Materials and methods. In the researches were used mushrooms of 
champignon bispored of strain IBK-25 and oyster pleurotus of strain Amycel 3000. 
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Stages of scientifically researches: 
– analysis of raw materials for the production of new types of salted products; 
– determination of the ratio of components (mushrooms to vegetables) in the 

salty products: 70:30, 80:20, 90:10%; 
– determination optimal concentration of salt in the fermented products based 

on mushrooms and vegetables: 4, 5, 6%; 
– choice the way of salting mushrooms with vegetables: cold, hot. 
 In the products will be controlled organoleptic and biochemical indexes quality 

after every stage.  The vegetables were cut on the strips with a thickness from 2-3 
mm in the carrots to 4–6 mm in the peppers and with length 2.8-3.2 cm. 

Hot way.  The cleaned and washed mushrooms were blanched in boiling water 
during 5 minutes and then immediately cooled on sieves by could water. 

The mushrooms were salted in 1 litre glass jars and covered by a plastic lid. 
Temperature of fermentation – 21-24 °C; temperature of storage – 1-3 °C. 

The best prescription and technological variants were selected as a result 
conducted researches. 

Results. As a result of researches were the set next recipes of the salty 
mushrooms with vegetables: 

1) 900 kg – mushrooms (champignon bispored or oyster pleurotus), 100 kg – 
carrots, 50 kg – salt; 

2) 900 kg – mushrooms (champignon bispored or oyster pleurotus), 50 kg – 
carrots, 50 kg – sweet red pepper, 50 kg – salt; 

3) 900 kg – mushrooms (champignon bispored or oyster pleurotus), 100 kg – 
sweet red pepper, 50 kg – salt. 

The hot way of salting champignon bispored or oyster pleurotus with vegetables 
improved to obtain products the best quality. They had pleasant taste, attractive 
appearance and highest tasting indexes (4.7-4.9 points). The hot pickles preserved 
vitamin C, proteins, dry matter and promoted to reduce nitrates in finished products. 

New product created on the bases mushrooms and vegetables have high content 
of protein, large amount of β-carotene and significant quantity of ascorbic acid. 
(Table). 

The new types of fermented products for quality correspond the requirements of 
existing standard. The brine in salted mushrooms is cloudy, slightly of viscous. Taste 
and smell – pleasant, characteristic for this type of salted mushrooms. The mass part 
fraction of salt does not exceed 5.5–6.5%, the total acidity is 0.3–0.5%. Mass part 
fraction of brine for products made in glass containers does not more than 25%. 

Adding to products vegetables that contain a high amount of sugars (3-5%) 
stimulates the fermentation process and the accumulation of lactic acid [7]. 
Mushroom products are ready for consumption in 16 days, oyster mushrooms – in 18 
days, that on the 3-4 days earlier than the control version. 

The economic effect during the production of salted mushrooms with vegetables 
is achieved by improving the organoleptic properties of the finished product and 
increasing its biological value. At the same time the selling price increases. The cost 
of these products is reduced due to the use of 10% of vegetables. The use of new 
recipes and elements of technology can increase the profitability of the production of 
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salted products from mushrooms on the 10-13%. 
Table  

Biochemical substances in the salted mushrooms 
Salty products Dry 

matter, % 
Acidity, 

% 
Protein, 

% 
Vitamin 
C, mg% 

β-carotene, 
mg% 

Sugars, 
% 

Nitrate, 
mg / kg 

Champignon 
bispored (control) 5.4 0.4 2.9 5.6 0.0 1.3 12 

Champignon 
bispored with 

carrots 
6.1 0.5 2.8 5.0 0.6 1.8 30 

Champignon 
bispored with 
sweet peppers 

5.5 0.4 2.6 17.2 0.1 1.6 26 

Champignon 
bispored with 

peppers and carrots 
5.8 0.5 2.7 11.6 0.4 1.7 30 

Oyster pleurotus 
(control) 12.7 0.4 2.6 8.2 0.0 0.0 25 

Oyster pleurotus 
with carrots 12.0 0.4 2.3 8.0 0.7 0.8 30 

Oyster pleurotus 
with sweet peppers 11.4 0.4 2.3 19.2 0.1 0.6 29 

Oyster pleurotus 
with peppers and 

carrots 
11.6 0.4 2.2 14.6 0.5 0.7 26 

 
Conclusions 
The best prescription ratio of mushrooms:vegetables was 90:10%; concentration 

of salt – 5%;  pickling method – hot. Such products have a pleasant taste, attractive 
appearance, high nutritional and biological value, that due to the successful 
combination of protein, vitamin C and β-carotene. Depending on the type of product, 
the content of vitamin C is 5.0-19.2 mg%, β-carotene – 0.1-0.7 mg%. 

Adding vegetables to recipes stimulates the fermentation process and the 
accumulation of lactic acid. In this case, the finished product can be obtained 3-4 
days earlier than manufactured by known technology. 
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Анотація. В роботі досліджено основи формування енергоефективного суспільства. 
Наведено його основні характеристики та перспективи впровадження. Окремо розглянуто 
можливості розбудови енергоефективного суспільства в Україні.  

Ключові слова: енергоефективне суспільство, глобальна енергетична проблема, 
енергетична безпека.  

Abstract. In the article the grounds of forming an energy efficient society were examines. Its 
main characteristics and prospects for implementation were estimated. The opportunities for 
building an energy efficient society in Ukraine were analysed. 

Key words:  energy efficient society, global energy problem, energy security. 
Вступ. 
В сучасних умовах світового розвитку загострюються глобальні проблеми, 

що пов’язані з використанням енергетичних ресурсів. Це призводить до 
зростання конкуренції між країнами, політичних конфліктів та утворення 
економічних блоків країн. У найближчій перспективі глобальна енергетична 
проблема буде тільки загострюватись, так як на сьогодні не має однозначного 
шляху її подолання. Одним із засобів вирішення даної проблеми є розбудова у 
межах окремої країни та світу в цілому енергоефективного суспільства. Його 
метою є ощадливе використання традиційних джерел енергії, а також розвиток 
альтернативної енергетики.  

Слід зазначити, що формування енергоефективного суспільства є 
актуальним стратегічним завданням розвитку для багатьох країн. Усвідомлення 
високої залежності економічного розвитку та соціального добробуту від 
енергетичної безпеки змушує країни впроваджувати окремі елементи моделі 
енергетичного суспільства. Повномасштабне впровадження моделі 
енергоефективного суспільства вимагає від країни та світу в цілому  значних 
економічних зусиль та ресурсів, а також значної трансформації мислення 
починаючі від кожної окремої людини і закінчуючи глобальним сприйняттям 
людством свого розвитку на планеті.  

Основний текст. 
Для України формування енергоефективного суспільства є актуальним 

завданням сучасного економічного розвитку. Так як Україна недостатньо 
забезпечена власними енергетичними ресурсам, то це призводить до високої 
залежності від експорту енергетичних ресурсів, що в свою чергу позначається 
на загальній економічній безпеці країни.  

Загальними стратегічними завданнями для України на шляху до 
впровадження енергоефективного суспільства є: 

- трансформація структури економіки з метою зниження частки ресурсо- та 
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енергоемних галузей у структурі ВВП з одночасним зростанням сфери послуг 
та галузей з низькою енергоємністю кінцевої подукції, 

- вдосконалення технологічних ланцюгів в наявних ресурсо- та 
енергоємних галузях з метою формування більшої доданої вартості на одиницю 
ресурсів/енергії, 

- підвищення енерго- та ресурсоефективності наявних енерго- та 
ресурсоефективних галузей за допомогою технологічної та технічної 
модернізації [1, c.35]. 

Основними напрямами підвищення енергоефективності економіки України 
є: 

1.  Підвищення енергоефективності в секторі виробництва і трансформації 
енергії на основі технічної та технологічної модернізації. 

2. Підвищення енергоефективності в секторі постачання енергії за 
допомогою технічної та технологічної модернізації, а також загального аналізу 
схем енергозабезпечення з врахуванням сучасних технологічних досягнень. 

3.  Зниження енергоємності в обробній промисловості. 
4. Скорочення енергоспоживання домогосподарств та інституційного 

сектору на потреби опалення за допомогою підвищення енергоефективності 
житлових і громадських будівель [1, c.36]. 

Для впровадження енергоефективного суспільства в Україні потрібно 
проводити відповідну політику на всіх рівнях. Так як тільки цілісне розуміння 
енергоефективності та впровадження необхідних заходів на всіх рівнях 
дозволить отримати ефект у вигляді заощадження енергетичних ресурсів. 

На державному рівні має відбуватись приєднання та виконання 
міжнародних зобов’язань в рамках Енергетичного співтовариства, що 
передбачає конкретні заходи по зниженню загального кінцевого споживання 
енергії, а також впровадження в національне законодавство європейських 
директив з енергоефективності. Необхідно також розробляти та реалізовувати 
окремі проекти та програми, що мають на меті підвищення енергоефективної 
свідомості громадян та суб’єктів підприємницької діяльності. 
Енергоефективність має стати одним з пріоритетів сучасного розвитку України. 

На рівні промисловості в умовах зростаючої конкуренції та високих цін на 
енергетичні ресурси енергоефективність має стати засобом по зниженню 
собівартості продукції та підвищення власних позицій на ринку промислової 
продукції. Для впровадження технічних та технологічних інновацій у 
промисловості держава має розробити та впровадити систему фінансових, 
економічних та інших пільг та преференцій. 

Для домогосподарств в умовах зростання цін на енергетичні ресурси має 
існувати система доступних та ефективних національних програм по 
модернізації власних будинків з метою зниження їх енергоємності. Основними 
заходами мають стати підвищення термічного опору будівель, встановлення 
енергоефективного обладнання, заміна джерел світла, заміна та/або 
встановлення енергоефективних побутових приладів. 

Реалізація зазначеного комплексного підходу забезпечить поступову 
реалізацію енергоефективного підходу до управління національним розвитком, 
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а також створить умови для розвитку енергоефективного суспільства в Україні. 
Висновки. 
Під час проведеного дослідження було розглянуто основи реалізації моделі 

енергоефективного суспільства, стратегічні завдання для України на шляху до 
енергоефективного суспільства, основні напрями підвищення 
енергоефективності економіки України. Запропоновано цілісний підхід для 
впровадження енергоефективного суспільства на основі поєднання 
енергоефективності на рівні держави, промисловості та домогосподарств. 
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Abstract. Досліджено основні тенденції світового ринку молока та молокопродукції. 
Проаналізовано основні чинники та проблеми його формування та функціонування в Україні.   

 Ключевые слова: продовольча безпека, ринок, виробництво, споживання, молоко. 
Abstract. The research examines the main trends in the world market of milk and dairy 

products. The main factors and problems of its formation and functioning in Ukraine are analyzed. 
 Key words: food security, market, production, consumption, milk. 
Вступ 
Дослідження сучасного стану світового ринку молока та молочної 

продукції, а також стану виробництва молока в Україні,  показує, що ця галузь є 
досить прибутковою та пріоритетною для нашої держави. Головними 
завданнями для поліпшення розвитку ринку молока та молочних продуктів є 
нарощення поголів’я високопродуктивних корів в господарствах різної форми 
власності, створення дієвої законодавчої бази як для виробників молока, так і 
для  молокопереробних підприємств; створення умов здорової конкуренції; 
захист споживачів від неякісної продукції.  Це дозволить Україні значно 
збільшити обсяги виробництва та експорт молока та молочної продукції на 
світовий ринок. 

Основний текст 
Україна займає 22 місце у рейтингу світових виробників молока. За 2019 рік 

виробництво молока в Україні зменшилось на 3,7% у порівнянні з 2018 роком. 
Незважаючи на зниження виробництва, експерти розглядають Україну, як 
країну, яка може задовольнити світовий попит на молоко та молочну 
продукцію, і при цьому вважають, що вона може увійти у п’ятірку світових 
лідерів.  

На світовому ринку виробництво молока зростатиме. До 2040 році воно 
складе 1282 млн тон, що на 45% більше, порівняно з 2018 роком. При цьому 
кількість корів збільшиться лише на 14%. В такому зростанні виробництва 
основну роль матиме підвищення рівня технологічності, що скоротить кількість 
ферм на 17%, проте зумовить підвищення поголів’я корів на фермі. При цьому 
надої зростуть на 27% - з 2,3 до 2,9 т в рік. По прогнозам експертів, найбільші 
регіони-експортери зможуть до 2040 року збільшити поставки молока лише на 
36 млн т, при потребі 45 млн тон. Саме ці потреби світового молочного ринку, 
можуть забезпечити Україні значно вищий рівень експортної спроможності, а 
українським виробникам отримати можливість наростити експорт. Нині 
Україна займає третє місце у світі по експорту казеїну, п’яте - по експорту 
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масла, восьме - по експорту сухого збираного молока. Україна - це другий 
найбільший постачальник масла до ЄС після Нової Зеландії [1]. 

Сьогодні свої потреби в  продуктах харчування українці задовольняють в 
основному за рахунок продуктів рослинного походження - 72%. І лише 28% 
середньодобового раціону забезпечується за рахунок споживання 
тваринницької продукції, а це майже в 2 рази менше необхідного. Молоко і 
молочні продукти є одним із основних джерел повноцінного харчування, 
включаючи білок та лактозу.  

Проблемою ринку молочної продукції в Україні є зниження кількості 
поголів'я корів в Україні, що призводить до зменшення обсягів сировини для 
виробництва готової молочної продукції.  Зниження поголів'я корів викликано, 
в першу чергу, скороченням кількості приватних фермерських господарств. 
При цьому за рахунок виробництва молока сільськогосподарські підприємства 
одержали у 2019 році понад 2,6 млрд грн прибутку. Хоча, прибутки від 
виробництв молока  проти 2018 року майже на 1,3 млрд грн. Водночас рівень 
рентабельності виробництва цього виду продукції зменшиться у 2019 році лише 
на 1%  і становить 15,1%. 

Негативний вплив на розвиток вітчизняного ринку молока і 
молокопродуктів справляє дефіцит сировини та її низька якість. Обираючи 
постачальників молочної сировини,  молокопереробні підприємства звертають 
увагу на способи утримання корів в господарствах, їх вигодовування, систему 
збору сировини та її зберігання, стан транспортування молока. Позитивним є 
те, що виробництво та переробка якісного молока продовжує зростати. 
Інтеграція України до ЄС та обмеження державної підтримки вітчизняних 
виробників передбачає збільшення обсягів імпортної продукції в країну, що 
суттєво посилить конкурентну активність молокопереробних підприємств. В 
останні роки спостерігається тенденція покращення показників якості молока, 
що відповідно позитивно впливає на якість готової молочної продукції та 
сприятиме збільшенню можливості здійснення експортної діяльності [2]. 

Висновки 
Інтеграція України до ЄС  та обмеження державної підтримки вітчизняних 

виробників передбачає збільшення обсягів імпортної продукції в країну, що 
суттєво посилить конкурентну активність молокопереробних підприємств. В 
останні роки спостерігається тенденція покращення показників якості молока, 
що відповідно позитивно впливає на якість готової молочної продукції та 
сприятиме збільшенню можливості здійснення експортної діяльності.  
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Annotation. Achieving the objectives of any organization is dictated by a multitude of factors, 
but especially by the impact of the human factor, including the way employees behave at the 
workplace. Or, whether or not the employee will perform at work depends on the behavioral model 
demonstrated by him. In this context, managers are obliged to analyze and qualify the behaviors of 
subordinates in terms of the degree to which they lead or not to achieve the goals of the enterprise, 
dividing them into desirable behaviors and undesirable behaviors of the entity's development 
strategies. 

Key words: consolidation, behavior, change, organization, theories, manager, function, 
desirable behavior, undesirable behavior, development strategies, performance. 

Аннотация. Достижение целей любой организации продиктовано множеством 
факторов, но особенно влиянием человеческого фактора, включая поведение сотрудников на 
рабочем месте. Или, будет ли сотрудник работать на работе, зависит от 
демонстрируемой им поведенческой модели. В этом контексте менеджеры обязаны 
анализировать и оценивать поведение подчиненных с точки зрения того, в какой степени 
они приводят или не приводят к достижению целей предприятия, разделяя их на желаемое 
и нежелательное поведение в стратегиях развития организации. 

Ключевые слова: консолидация, поведение, изменение, организация, теории, менеджер, 
функция, желаемое поведение, нежелательное поведение, стратегии развития, 
результативность. 

Introduction  
Behavioral theories argue the need that, in trying to explain and modify an 

individual's behavior, attention must be focused on the behavior itself, that is, on the 
observable aspects of an individual. Behaviorists warn about a high degree of 
approximation involved in relating to psychological aspects (which cannot be directly 
observed, but only interpreted), in explaining the performance of individuals and 
groups of individuals in the organization. 

Analysis 
For this porpose, as a result of an extensive study, behaviorist developed a 

model of dependencies, behavioral conditioning, known as the model A→C→C: 
Antecedent  Behavior  Consequence (originally model A → B → C: Background 

→ Behavior → Consequence. [3, pp.46-49] According to this model, the antecedent 
(experience), the behavior and the consequence are in the relationship like ,,if-then”: 
if the antecedent exists, then there is a high probability of manifestation of the 
behavior; if that behavior manifests itself, the consequence appears. Naturally, if we 
are dealing with a pleasant consequence, there is a strengthening, consolidation of the 
behavior.  

Although conditioning according to the A→C→C model is often encountered in 
life (we often say to the child: “If you finish your homework, I allow you to watch 
TV”), the application in the organizational environment is not so simple. In order to 
hope for effective organizational behavior of his subordinates, the manager must pay 
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attention to both the behavioral antecedents and the corresponding consequences. 
According to A→C→C model, antecedents have the role of warnings about the 

consequences that a certain behavior can have. Example: The driver, who has been 
fined for parking in a forbidden place, is very likely that next time, he will look for a 
special parking space. 

Discipline at the workplace, cooperation between group members, improvement 
of  professional knowledges etc. are desirable behaviors, which managers are trying 
to increase the probability of manifestation through consolidation. 

Consolidation is the process by which the probability of manifesting a behavior 
is increased or maintained, with the help of some consolidators. 

Consolidation can take two forms: positive consolidation and negative 
consolidation. 

Positive consolidation increases or maintains the probability of manifesting a 
behavior by applying or adding a stimulus. Example: A student who finds that, 
reading in addition to the tasks given by the teacher, gains the appreciation of the 
latter and his colleagues, will tend to read more and more. The appreciation of those 
around you acts as a positive consolidator of behavior characterized by reading 
further. 

In general, positive consolidators are pleasant things: money, appreciation, 
success in business, etc. Instead, pleasent stimuli are not necessarily positive 
consolidators – they can only be considered so, if their application leads to an 
increase or maintenance of the probability of manifesting a behavior (granting the 
monthly salary does not increase the probability that the employee will strive to work 
better and better). 

Negative consolidation increases or maintains the probability of manifesting a 
behavior by removing a stimulus. Example: The foreman of who is very severe and 
criticizes his subordinates almost every time uses a negative consolidation. Criticism 
is a negative consolidator of behavior characterized by sustained effort. 

Negative consolidators are unpleasant stimuli, that is why the individual learns 
to repeat those behaviors that remove or prevent the application of such stimuli. 
Negative stimuli, however, are not necessarily negative consolidators; they can only 
be considered so, if their removal leads to an increase in the probability of 
manifestation of a certain behavior (the uninterrupted criticisms of the foreman, 
regardless of the behavior and performance of subordinates, do not act as a negative 
consolidator). 

In their attempt to consolidate desirable behaviors, managers may make errors; 
the most common consolidation errors are the following [2, p.54-55]: 

a) Confusion of the rewards with consolidators. Rewards (promotions, 
additional benefits, appreciations, etc.) may not be always positive consolidators but, 
for the rewards to become consolidators, managers must condition their granting of 
manifestations of behaviors that are of interest to the organization, such as: 
innovation, increased productivity etc. Example: Often, when awarding cash prizes, 
employees with seniority and experience are favored, to the detriment of young ones. 
Therefore, although the possibility of earning extra money has a great potential for 
consolidation, in this case it is not conditioned by the manifestation of a desired 
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behavior (sustained effort to increase performance) and, therefore, does not act as a 
consolidator.  

b)  Neglecting the diversity of preferences for consolidators. A stimulus that 
acts as a consolidator for an individual does not have the same effect on all 
individuals. The use of stimulus as a consolidators should be done only after carefully 
studying the behaviors of subordinates and identifying their preferences for certain 
stimuli. Example: Awarding money to a young employee, who manifested his 
creativity in performing his duties, does not act as a consolidator of innovative 
behavior, if the young person wants, actually, to participate in a new project about to 
be realized in the organization.  

c) Ignoring some sources of consolidation. There are stimuli that are obviously 
not sources of consolidation; as a result, they are, often, ignored by managers. In this 
category can be enumerated: the attention of colleagues, prestige, successful 
accomplishment of tasks, encouragement of superiors, etc. Example: Successful 
accomplishment of tasks is, a generally, neglected source of consolidation. When, 
however, it is used, it leads to outstanding results in consolidating the behavior 
characterized by conscientiousness, assiduousness in achieving the tasks 
circumscribed to the position held. For the successful accomplishment of tasks to 
become a positive consolidator, it is necessary for the job to provide suitable 
feedback (the job holder should be able to measure the results and to appreciate the 
extent to which they meet expectations).  

To remove undesirable behavior or to reduce the probability of their 
manifestation, managers can appeal to sanction or extinction.  

Sanctioning consists in applying an unpleasant stimulus, in order to reduce the 
probability of manifesting an unwanted behavior. Example: when the manager 
criticizes, in front of the whole team, the employee who repeatedly exceeds the 
deadline for submitting the works, we are dealing with a sanction of the employee. 
Unpleasant stimulus – public criticism – is applied in order to determine the ,,eternal 
delayed” to mobilize and deliver the work on time, that is, to change their behavior.  

Sanctioning can also be done by withdrawing or diminishing a right (salary) of 
the employee whose behavior is undesirable or, if he caused a damage, by forcing 
him to bear, financially, the damage.  

Although experts in the field say that the application of sanctions does not have 
the effectiveness pursued by those who use them, moreover, that it generates negative 
states that, over time, can turn into open conflicts. Sanctioning can also be used to 
change undesirable behaviors.  

For the effective use of the sanction it is recommended to apply the following 
measures: 

• Ensuring the correct alternative answer. Sanctioning is a clear signal of 
unwanted behavior, but it does not provide information on what needs to be done to 
prevent this behavior from occurring. Consequently, sanctioning must be 
accompanied by information alternative behavior, which is to be strengthened. 

• Limiting emotions in the act of sanctioning. If the sanction is applied to anger 
and is perceived as incorrect, it will cause strong emotional manifestation and the 
sanctioned one and the goal of reducing the probability of manifesting unwanted 
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behavior will not be achieved. 
• Applying the sanction immediately after the manifestation of the undesirable 

behavior. 
• Sanctioning should not be preceded or followed by rewarding behavior, 

because confusing messages can be sent to the sanctioned subordinate and it may 
even lead to the careless consolidation of inadequate behavior. 

Extinction – the gradual abandonment of inadequate behavior, as a result of 
stopping consolidation. 

In order to understand how extinction is achieved, we can use the analogy: to 
imagine what happens to the plants in an apartment, when we stop watering them. 
Similarly to the plant without water, a behavior that stopped to be consolidated ,,dies” 
in the end. Example: Extinction is even more effective when it is complemented with 
the stimulation of an alternative behavior considered to be desirable, adequate to the 
requirements of the organization. 

To be effective, any process of changing organizational behavior must go 
through certain stages, among which can not be missing: identifying the type of 
behavior which is wanted to be influenced, establishing the most adequate 
dependencies A→C→C, defining and applying an adequate program of action and its 
evaluation.  

Ch. Benabou and H. Abravanel propose a model for modifying organizational 
behavior, by going through five stages, namely [1, p.185-191]: 

• Identifying critical behavior; 
• Measuring the frequency of manifestation of the behavior; 
• Establishing the antecedents and consequences of the behavior; 
• Defining the action program; 
• Evaluation of the applied program. 
Identifying critical behavior. Any intervention to modify a behavior supposes a 

preliminary description of the situation, by presenting the observable aspects of the 
behavior/results of the behavior. Emphasis must be placed, in the vision of 
behaviorist theories, on precise and objective elements that describe behavior, 
avoiding etiquettes such as ,,the employee is demotivated” or ,,lazy”, or 
,,irresponsible” etc. In this way, on the one hand, it avoids slipping into 
interpretations that make the problem seem unsolvable (,,How to transform a shy 
person into a  brave one?”), but, on the other hand, it creates the possibility of 
identifying those behavioral aspects which influences the achievement of 
performance.  

Starting from these aspects, it is possible, later, to establish the type of behavior 
on which the influence must be exercised: 

- Desirable behavior facilitates the achievement of organizational objectives; 
- Undesirable behavior stumbles the achievement, in good conditions, of 

organizational objectives.  
Finally, during this stage it is also necessary to establish the nature of the causes 

that make a behavior be considered undesirable, because, depending on this, the type 
of intervention on the behavior is established: 
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- if we are dealing with a lack of competence, a learning program is required, to 
learn new behaviors; 

- if the employee has the necessary skills, but does not show desire, does not 
mobilize enough to achieve its objectives, the process must be continued with the 
next step, to reach the identification of addictions of antecedents – behavior – 
adequate consequences.  

Measuring the frequency of manifestation of critical aspects of behavior.  The 
description of the critical behavior on which the manager intends to act must also 
include concrete data regarding the frequency, duration or intensity of the behavior. 
Measuring, as accurately as possible, the level of employee performance before, 
during and after the behavioral intervention, allows the evaluation of the 
effectiveness of this intervention.  

At the same time, data on the frequency of critical behavior are also important 
because they can give an idea of the size of the problem, which, on careful 
examination of them, it may be less important or more serious than in the preliminary 
estimate.  

Finally, the possession of this data allows the manager to have more realistic 
dialogues with his subordinates, based on the objectively feedback on the 
performances achieved in a given period. Example: Number of complaints registered 
from customers, number of returned parts, number of ideas to improve the activity, 
number of errors in elaborating documents, etc.). 

Establishing the antecedents and consequences of the behavior. According to 
the A→C→C, to be able to act on the behavior, it is necessary to know the context in 
which it manifests itself, that is, defining antecedents and behavioral consequences.  

Antecedents can be established based on the following factors:  
- the cause of the employee’s critical behavior and the professional 

environment in which he works; 
- the material conditions in which the employee manifested himself; 
- social situations that influenced the employee; 
- the impact of the behavior of other colleagues on the employee; imitating 

their behavior; 
- the link between critical behavior and other employee behaviors. 

The consequences can be determined taking into account: 
- the consequences of the manifestation of the critical behavior; 
- types of current consequences of social behavior (praise, admiration, etc.) or 

material (material rewards); 
- the value of the consequences of the consolidation behavior, of sanction; 
- the volume/number of consequences and the periodicity of their application 

can be: 
• multiplied or diminished; 
• applied more often or less often; 
• applied sooner or later; 
• and additional. 

Defining and implementing an adequate action program. After identifying the 
critical behavior and its antecedents and consequences, the manager must develop an 
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action program dedicated: 
- to reduce the probability of manifesting undesirable behavior; 
- to increase the probability of manifesting desirable behavior; 
- to lead to learning new behaviors, able to generate high performances. 
In order to reduce the probability of manifesting a behavior with negative results 

on the performances, the manager can resort to sanctioning or extinction. As shown 
above, when negative behavior is encouraged by various consolidators (stimuli), the 
most effective way to reduce the probability of its manifestation is to remove the 
consolidators – extinction. When it is desired to increase the probability of 
manifesting a behavior appreciated as favorable for the achievement of the 
organization’s objectives, can resort to positive or negative consolidation. Depending 
on the expected effects, positive consolidation can be achieved in two ways: 

- continuous positive consolidation, which involves the consolidation of each 
manifestation of the target-behavior; the expected effects are the fast acquisition of 
the target-behavior and the maintenance of a high level of employee performance, as 
long as the application of consolidators continues; 

- intermittent positive consolidation, which involves the consolidation of some 
of the manifestations of the target-behavior; the expected effects are the persistence 
of the consolidated behavior and the prevention, the avoidance of the state of 
,,saturation” (the state of ,,saturation” is very likely to appear in the case of 
continuous consolidation, due to the high frequency of application of consolidators).  

The choice of one or the other of the ,,consolidation schemes” is made according 
to the concrete situation of the manager and the employee whose behavior must be 
consolidated; the manager also modifies consolidation schemes to achieve effective 
learning and behavioral stability.  Example: The boss who qualifies a new employee, 
usually, uses the continuous consolidation scheme, which involves careful 
supervision of the subordinate and the continuous provision of information about the 
tasks that the latter has to perform and how they should be performed. Gradually, 
however, the manager reduces the frequency of consolidation, gives up continuous 
supervision and intermittently provides information, in order to reduce the 
subordinate’s dependence on his attention.  

Evaluation of the applied program. In principle, a program to change 
organizational behavior can be considered effective when undesirable behavior, 
which was the target of the program, manifests less frequently (or disappears) and the 
desirable behaviors is maintained or manifested more often. ,,Less often” ,,more 
often” are comparative terms, however; therefore, the manager needs an objective, 
measurable database, which allow to compare the post-intervention situation with the 
pre-intervention situation. 

Communications 
Therefore, the manager must encourage the manifestation of desirable behavior 

and discourage, to act to reduce the probability of manifestation of undesirable 
behaviors of employees. In other words, the manager acts for changing employee’s 
behaviors so that they lead to the achievement, in conditions of efficiency, of the 
organization’s objectives. 
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Анотація. В проведеному дослідженні визначено що, виноробна галузь Причорномор’я 

має значний потенціал, який за умови провадження ефективної організації маркетингової 
політики призведе до значних прибутків, що позитивно вплине не лише на підприємства 
галузі, а й на економічний стан регіону в цілому. Встановлено що, ефективність діяльності 
підприємств виноробної галузі Причорномор'я залежить від швидкого пристосування до 
виробничих, технологічних і фінансових змін ринкового середовища. Дієвим засобом 
адаптації підприємств до таких змін є маркетинг. Доведено що маркетинг виноробства 
має виступати зв'язуючою ланкою між суб'єктами господарювання, що вирощують 
виноград, переробними підприємствами і споживачами.  

Ключові слова: промисловість, виноробна галузь, інноваційний маркетинг, фактори, 
конкурентні переваги, регіон, тактика, стратегія, розвиток, управління товар, інвестиції. 

Abstract. The study found that the wine industry of the Black Sea region has significant 
potential, which, provided the effective organization of marketing policy will lead to significant 
profits, which will positively affect not only the industry but also the economic situation in the 
region as a whole. It is established that the efficiency of the Black Sea wine industry depends on 
rapid adaptation to production, technological and financial changes in the market environment. An 
effective means of adapting enterprises to such changes is marketing. It is proved that the 
marketing of winemaking should act as a link between businesses that grow grapes, processors and 
consumers.  

Keywords: industry, wine industry, innovative marketing, factors, competitive advantages, 
region, tactics, strategy, development, product management, investments. 

Виноробна галузь є однією з найважливіших складових харчової 
промисловості України, зокрема, областей  Причорноморського регіону і є 
перспективним напрямком розвитку економіки, що обумовлене сприятливими 
ґрунтово-кліматичними умовами і достатньою забезпеченістю трудовими та 
іншими необхідними ресурсами. Реалізації потенціалу виноробних підприємств 
має сприяти продумана та обґрунтована маркетингова політика, розроблена з 
урахуванням стану на даному ринку, враховуючі специфіку постачання 
сировини та каналів збуту готової продукції. Зважаючи на тенденції розвитку 
світового ринку виноробної продукції, посилення конкуренції з боку імпортних 
вин проблема розробки  маркетингових складових функціонування підприємств 
виноробної галузі Причорноморського регіону набуває особливої актуальності. 

Основний текст. Специфіка виноробного ринку Причорномор’я пов’язана 
з адаптацією особливостей споживчого та технічного винограду як товарної 
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продукції, що має задовольняти певні споживчі властивості покупців. Вони 
впливають на весь шлях реалізації даного продукту, який починається 
поставкою господарюючим суб’єктам ринкової цілі – виробництва винограду, 
його товароруху, комунікації, цінової політики, продажу, переробки 
післяпродажного обслуговування покупців і кінцевого споживання. 
Дослідивши виноробну галузь Причорномор’я слід виділити основні причини 
проблем в ній, зокрема, забезпечення виноробної галузі сировиною; 
недосконалість матеріально-технічної  бази підприємств, які виробляють 
виноробну продукцію; слабкий розвиток вітчизняних підприємств з 
виробництва машин, агрегатів, допоміжних матеріалів для виноробства, що 
також не сприяє оновленню та технічного переоснащення виноробної галузі 
[1,с.58]. 

Маркетингові служби в розвитку виноробства в Причорноморському 
регіоні передусім потрібні для визначення точної інформації про вимоги 
покупця щодо кількості, якості, асортименту, ціни як свіжого винограду, так і 
продукції з нього. Розвиток таких служб дасть змогу краще орієнтуватися в 
умовах зовнішнього та внутрішнього ринків, вивчити смаки й попит 
споживачів і конкурентну пропозицію на ринок аналогічної продукції. Система 
маркетингу впливає на якість, асортимент і вартість продукції галузі та 
складається з альтернативних потоків продукції, каналів маркетингу 
(торговельних мереж, складів, магазинів, палаток, яток тощо), різних фірм 
(посередників) і спеціалізованих господарств. 

Маркетинг на підприємстві виноробної галузі: 
 забезпечує комплексне вивчення ринку продукції виноробства, 

передбачає дослідження всіх основних сегментів, функцій та аспектів з метою 
застосування результатів аналізу для розробки та успішного виконання 
договірних зобов’язань підприємством; 

 виступає в ролі реклами, за допомогою якої передається переконлива 
інформація покупцеві про доцільність придбання тієї чи іншої продукції. Видом 
реклами виноробної продукції є дегустація, яка набуває широкого 
розповсюдження в рекламній системі. Дегустація виної продукції має велике 
значення і дає змогу споживачу уникнути помилок у виборі товару. Вона 
виступає інструментом стимулювання збуту, формою презентації, засобом 
спілкування і встановлення контакту зі споживачами [1,с.58]; 

Реалізація загальної маркетингової стратегії забезпечить ТОВ «ПТК 
Шабо»: реалізацію потенціалу підприємства у найкращих напрямках 
господарської діяльності, оскільки така стратегія передбачає позбавлення 
підприємства від нерентабельних виробництв з одночасною концентрацією 
зусиль на найприбутковіших та найперспективніших; завоювання більшої 
частки ринку; посилення конкурентних переваг продукції, що знаходиться 
тривалий період на ринку, а також, завоювання провідних позицій відносно 
нових видів продукції: застосування стратегії ціна-якість; збільшення 
рентабельності елітної винної продукції. збільшення кількості точок фірмової 
торгівлі; створення по одному центру фірмової торгівлі та одному торговому 
представництву у всіх обласних центрах України; розгортання рекламної 



Technique and technology of the future '2020                                                                                    September 23-24 

Conference proceedings                                                                                                                                    58 

кампанії на загальнонаціональному каналі; проведення загальнонаціонального 
конкурсу. 

Однак, успішне виконання стратегічних цілей підприємства, зокрема, 
нарощування обсягів виробництва, за рахунок збільшення асортименту, 
пожвавлення інвестиційної діяльності та збільшення фінансових ресурсів, 
вимагає від підприємства збалансованого виконання функціональних стратегій. 

Основними шляхами розширення маркетингу на етапі вирощування 
сировини виноробних підприємтсв є:  впровадження у виробництво нових 
сортів винограду; виробництво якісно нових видів продукції з винограду, таких 
як сушіння, в’ялення, консервація, виробництво напівфабрикатів тощо; 
створення якісно нового асортименту продукції з лікувальними властивостями; 
розвиток екологічно чистого виноградарства на основі органічного 
землеробства. Для цього необхідно здійснити вибір чистих районів, 
відмовитися від отрутохімікатів, стимуляторів росту, забезпечити ретельний 
контроль за якістю; необхідна сертифікація і документальний супровід 
вирощеного як столового, так і технічного винограду; використання усіх видів 
реклами, особливо реклами на тарі. Реклама на тарі може бути від 
характеристики виробника до рецептів використання продукції; проведення 
днів поля, презентацій, дегустацій та особистого продажу, що призведе до 
зростання обсягів реалізації; використання можливостей світової спеціалізації 
виноградарства в умовах глобалізації (одержувати прямий прибуток від 
продажу винограду, який вирощений в іншому місці, і самим організовувати це 
виробництво для інших регіонів) [3,с.30]. 

Методика вдосконалення маркетингової діяльності на ТОВ «ПТК Шабо» 
полягає у виконанні наступних етапів: 

По-перше, аналіз ринкових можливостей. Завданням цієї системи – 
систематична оцінка факторів маркетингового середовища, передбачення 
динаміки вплину цих факторів на діяльність фірми і поведінку споживачів та 
вироблення маркетингової політики фірми відповідно до вивчених факторів. 

По-друге, вибір цільових ринків. Розпочинається цей етап із вивчення 
попиту на даний товар. Після цього проводиться сегментація ринку та 
виявлення тих сегментів, на яких є попит (товар чи послуги даного 
підприємства) [4,c.47]. 

По-третє, оцінка конкурентних позицій та вибір стратегії досягнення 
конкурентних переваг. На цьому етапі проводять оцінку видів конкуренції, 
оцінюють власні можливості, обирають напрям досягнення конкурентних 
переваг і стратегію, за допомогою якої реалізовуватимуть цей напрям. 

По-четверте, розробка комплексу маркетингу щодо конкретних дій та 
заходів. Підприємство приймає рішення щодо товарної, цінової, збутової та 
комунікаційної політики. 

По-п’яте, оцінка ефективності маркетингових заходів. Цей етап дає відділу 
маркетингу змогу з’ясувати, на скільки розроблений комплекс маркетингу 
може зіставити очікувані та реальні обсяги реалізації, визначити ефективність 
роботи підприємства, рівень конкурентоспроможності товарів і послуг. 

Здійснення маркетингових досліджень на підприємстві відбувається з 
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метою формування цілей, опрацювання стратегій щодо забезпечення 
найкращих результатів підприємства для виходу на зовнішній ринок. 
Зовнішньоекономічна діяльність сприяє відтворенню експортного потенціалу 
країни, підвищенню конкурентоспроможності товарів на світових ринках 
товарів та послуг, залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах 
завдяки раціональній структурі експорту й імпорту. 

Таким чином, ефективність діяльності підприємств виноробної галузі 
Причорномор'я залежить від швидкого пристосування до виробничих, 
технологічних і фінансових змін ринкового середовища. Дієвим засобом 
адаптації підприємств до таких змін є маркетинг. Маркетинг виноробства має 
виступати зв'язуючою ланкою між суб'єктами господарювання, що вирощують 
виноград, переробними підприємствами і споживачами. Розвиток 
маркетингової системи в галузі Причорноморського регіону дасть змогу 
стратегічно формувати ринок продукції виноградарства та виноробства на 
основі зміцнення виробництва за врахування попиту та купівельної 
спроможності населення. 

Висновки. Напрямками розвитку маркетингу підприємств виноробної 
галузі Причорномор’я є створення апарату управління маркетингом при 
великих об’єднаннях, який повинен максимально опрацьовувати інформацію 
про розвиток та економічний стан виноробства розвинутих країн, України 
загалом, її регіонів та Причорноморський регіон з його виноградарськими 
районами зокрема; планування маркетингу щодо розвитку виноробних 
підприємств на основі попиту споживачів на той чи інший вид готової 
продукції; розробку стратегії виходу винопродукції на експорт; збільшення 
каналів збуту в межах області (перевага власних магазинів); розширення 
сегмента споживачів через рекламу та інші інструменти промоції.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы педагогического сопровождения 
социального взаимодействия детей. Определено, что успешное установление контактов 
ребенка и окружающих напрямую связано с благополучием его развития в целом, как 
психического, так и физического.  В данной статье автор убедительно доказывает, что 
навыки социального взаимодействия являются фундаментальными в процессе социализации 
ребенка. Автором определены принципиальные положения составляющие основу системы 
педагогического сопровождения детей в условиях современного дошкольного 
образовательного учреждения. Данная система позволяет формировать ситуации 
успешности, которые будут обеспечивать содействие детям, педагогам, родителям в 
преодолении трудностей личностного, психологического, социального характера. Именно 
посредством социального взаимодействия возможно раскрытие человеческой личности, 
формирование ее мировоззрения и отношения к окружающей среде. 

Ключевые слова: социальное взаимодействие, педагогическое сопровождение, дети с 
общим недоразвитием речи, социализация, адаптация. 

Abstract. The article deals with the problems of pedagogical support of children's social 
interaction. It is determined that the successful establishment of contacts between the child and 
others is directly related to the well-being of his development in General, both mental and physical. 
In this article, the author convincingly proves that social interaction skills are fundamental in the 
process of socialization of a child. The author defines the principal provisions that form the basis of 
the system of pedagogical support of children in the conditions of modern preschool educational 
institutions. This system allows you to create situations of success that will provide assistance to 
children, teachers, and parents in overcoming personal, psychological, and social difficulties. It is 
through social interaction that it is possible to reveal the human personality, form its worldview 
and attitude to the environment. 

Key words: social interaction, pedagogical support, children with General speech disabilities, 
socialization, adaptation. 

Вступление. 
Социальное взаимодействие является фундаментальными в процессе 

социализации ребенка. Об этом свидетельствует большое количество работ, 
посвященных темам общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 
взрослыми. В отечественной науке вопросами социализации как процесса 
становления человека и личности занимались Н.К. Крупская, А.В. 
Луначарский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и др. Вопрос 
социализации ребенка в дошкольном образовательном учреждении остается 
открытым. В связи с этим разработано множество форм и методов 
социализации ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Сущность процесса социализации раскрывают такие современные авторы как 
Н.Н. Авдеева, И.И. Апарина, А.А. Бодалев. Благодаря работам А.А. Бодалева 
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были выделены типы социализации. Е.А. Горлова, О.И. Давыдова, А.А. Майер 
в своих работах изучают специфику процесса социализации детей дошкольного 
возраста, а также социокультурные факторы, влияющие на данный процесс.  

Основной текст  
На сегодняшний день вопрос социального взаимодействия детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи различного генеза с 
окружающей его средой становится острой проблемой в сфере коррекционной 
педагогики. Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным 
слухом и сохранным интеллектом понимают форму речевой патологии, которая 
представляет собой нарушение всех сторон речевого развития: лексики, 
грамматики, слоговой структуры слова, звукопроизношения. Нарушение 
основных компонентов речевой системы отражается на социальной активности 
ребенка с ОНР. Во многом это связано с замкнутостью, стеснением 
собственного дефекта, уходом в себя. Наличие психологических проблем 
сказывается на речевой активности, в связи с чем проявляются аномальные 
черты не только речевого, но и общего развития организма. У детей 
наблюдаются скованность, отсутствие быстрой реакции в спонтанной беседе, 
неумение поддерживать разговор даже на хорошо знакомые темы, узкий круг 
контактов. Всё это ведет к пониженной психической и познавательной 
активности. [4, с. 124] 

Стоит отметить, что речь является, согласно концепциям отечественной 
психологии, самой главной функцией высшей психической деятельности 
человека. Ведь мышление, осознания себя в мире, организация своей 
деятельности возможны только посредством реализации коммуникативных 
навыков. Так, все психические процессы (память, мышление, воображение, 
восприятие) невозможны без овладения речью, а также активным ее 
внедрением в повседневную жизнь. Кроме того, уровень коммуникативных 
навыков напрямую связан с речевым и психическим развитием ребенка. Так, 
при отсутствии контактов или их скудности, отмечается замедленное развитие 
психических процессов ребенка. Страдает не только развитие речевых навыков, 
но и познавательных процессов, что влияет на пониженный интерес к 
окружающему миру. При отсутствии коррекционной работы речевое 
недоразвитие будет сказываться на самооценке ребенка, что негативно влияет 
на становление полноценной личности. 

Педагогическое сопровождение социального взаимодействия детей с 
общим недоразвитием речи в дошкольном учреждении в настоящее время 
является актуальным. Как правило, перед образовательными учреждениями 
стоит задача апробировать новую стратегию воспитания личности ребенка, в 
рамках которой создаются условия для формирования и развития социального 
взаимодействия детей с ОНР. Такая проблема становится сегодня острой в 
связи с новой государственной политикой. В развитии ребенка первичным 
качеством признано именно сочетание множества социокультурных практик, 
что расширяет спектр возможностей перед ребенком в обществе. Такой подход 
обусловлен новой Государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы. Создание адаптированной 
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программы предполагает выход дошкольного образования на новый уровень, 
что способствует позитивной социализации ребенка в условиях современных 
дошкольных учреждений. 

Основу эволюции теории педагогического сопровождения составили идеи 
выдающихся мыслителей о самоценности ребенка, значимости процесса 
свободного воспитания, необходимости сохранять индивидуальность 
учащихся, о принципах, на которых должно основываться содействие ребенку. 

Связанные с социализацией цели образования обуславливают 
необходимость для педагогов осуществлять новый вид деятельности в виде 
педагогического сопровождения. Данное сопровождение предполагает 
необходимость основываться на личностном развитии, на Я-концепции 
обучаемых. Педагогическое сопровождение представлено в виде системы 
педагогической деятельности, которая раскрывает имеющийся у ребенка 
личностный потенциал, позволяет развивать уникальность, индивидуальность, 
самостоятельность, неповторимость. Данная система позволяет формировать 
ситуации успешности, обеспечивает содействие детям, педагогам, родителям в 
преодолении трудностей личностного, психологического, социального 
характера. [3, с. 86] 

Основу идеи педагогического сопровождения составляют вера в 
возможности саморазвития ребенка, позиция педагогики сотрудничества (Ш.А. 
Амонишвили, А.Адамский), развивающее взаимодействие между субъектами 
обучения (А.И. Тубельский, А.В. Петровский, Е.В. Бондаревская). [2, с.51] 

Как полагает О.С. Газман, сопровождение является процессом, 
предполагающим необходимость определять во взаимодействии с ребенком его 
возможности, цели, интересы, направления преодоления трудностей, которые 
самостоятельному достижению ребенком желаемых результатов в образе 
жизни, обучении, общении, самовоспитании. [1, с.59] 

По мнению С. Юсфина, З.Н. Михайлова, сопровождение ориентировано на 
то, чтобы развивать блага, обеспечиваемые для ребенка образованием, без 
противоречия с социальным, психологическим (в виде утраты достоинства, 
снижения самооценки), физическим (в виде перегрузок) здоровьем ребенка.  

Разработку методов, способов, посредством которых должно 
осуществляться педагогическое сопровождение, осуществляли В.Ф. Шаталов, 
Ш.А. Амонишвили, С.Н. Лысенков, Е.И. Ильин, И.П. Волков и ряд иных 
исследователей. Они отстаивали необходимость гуманных взаимоотношений 
субъектов педагогического процесса.  Данные взаимоотношения позволяют 
обеспечивать гармоничное развитие личности учащегося. [5, с.4] 

Заключение и выводы. 
На основе анализа подходов указанных авторов следует отметить, что 

основу системы педагогического сопровождения детей с ОНР в условиях 
современного дошкольного образовательного учреждения составляют 
принципиальные положения, предусматривающие необходимость: 

 рассматривать ребенка как полноправную личность, поддерживать 
естественность в отношениях, общаться с ребенком доверительно, 
открыто; 
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 относиться к ребенку с эмпатией. Подобное отношение позволяет 
полноценно общаться с ребенком, осуществлять сопровождение в 
ситуациях, когда у ребенка существует в нем острая потребность; 

 содействовать ребенку исходя из принятия его таким, какой он есть, 
напрямую обращаться к ребенку, взаимодействовать с ним в режиме 
диалога, понимать его проблемы и действительные потребности.  
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Анотація. Уточнення змісту поняття «педагогічна майстерність педагога 
професійного навчання». Представлені теоретичні підстави для визначення змісту 
педагогічної майстерності педагогів професійного навчання ЗП(ПТ)О. Визначено 
результативні параметри педагогічної майстерності цієї категорії працівників. На основі 
проведенних досліджень дана авторська дефініція педагогічної майстерності педагогів 
професійного навчання ЗП(ПТ)О. Визначено зміст терміна «педагогічна майстерність 
педагога професійного навчання ЗП(ПТ)О. Встановлено структуру педагогічної 
майстерності педагогів професійного навчання ЗП(ПТ)О. З`ясовано, що основними видами 
(організаційними формами) підвищення кваліфікації майбутніх педагогів професійного 
навчання ЗП(ПТ)О виступають: теоретичне підвищення кваліфікації з професії, предмета; 
підвищення кваліфікації для одержання відповідного кваліфікаційного рівня шляхом навчання 
в навчально-практичних центрах (фахова складова); підвищення кваліфікації для опанування 
новітніми технологіями в умовах виробництва (стажування). 

Ключові слова: концепція, педагогічна майстерність, структура педагогічної 
майстерності, педагог професійного навчання, заклади професійної (професійно-технічної) 
освіти. 

Abstract. Clarification of the content of the concept "pedagogical skills of a teacher of 
vocational training". Theoretical bases for definition of the maintenance of pedagogical skill of 
teachers of professional training ЗП (ПТ) О are presented. The effective parameters of pedagogical 
skill of this category of workers are determined. On the basis of the conducted researches the 
author 's definition of pedagogical skill of teachers of professional training ЗП (ПТ) О is given. The 
meaning of the term “pedagogical skill of a teacher of vocational training ЗП (ПТ) О. The 
structure of pedagogical skills of teachers of vocational training ZP (PT) O It is found out that the 
main types (organizational forms) of advanced training of future teachers of professional training 
ЗП (ПТ) О are: theoretical advanced training in the profession, subject; advanced training to 
obtain the appropriate qualification level through training in training and practice centers 
(professional component); advanced training for mastering the latest technologies in terms of 
production (internship). 

Key words: concept, pedagogical skill, structure of pedagogical skill, teacher of professional 
training, establishments of professional (vocational and technical) education. 

Вступ. Політичні, суспільні й економічні зміни, що відбуваються останнім 
часом в Європі, спричинили ряд перетворень і змін в освітній сфері. Оскільки 
українська освіта знаходиться на шляху входження у європейський освітній 
простір, існує необхідність істотних змін у всій системі професійної освіти та 
суттєвого її оновлення [4].  

Сучасний етап розвитку світової педагогічної науки характеризується 
утвердженням інновацій як важливого чинника суспільного відтворення, 
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здатного забезпечити сталий економічний розвиток на основі досягнення 
конкурентоспроможності країни [5].  

Однією з найсуттєвіших проблем України є кадрова криза в системі 
професійної (професійно-технічної) освіти, багато в чому зумовлена тим, що 
сьогодні педагоги професійного навчання закладів професійної (професійно-
технічної) освіти (ЗП(ПТ)О), як правило є фахівцями, які прийшли з 
виробництва та не мають спеціальної педагогічної освіти. Сотні ЗП(ПТ)О 
припинили своє існування, а тисячі досвідчених педагогів професійного 
навчання, втративши роботу, почали освоювати торговельно-закупівельну 
сферу. Відсутність фахової педагогічної освіти (40% педагогічних працівників 
ЗП(ПТ)О мають лише технічну освіту), низько конкурентна  система відбору  
здатних до педагогічної  справи осіб технічного профілю, брак інноваційних 
програм і методик забезпечення ЗП(ПТ)О різних типів компетентними кадрами 
це основні фактори, що стримують рух української професійно-технічної освіти 
до високих стандартів світової практики [2]. Одним із шляхів подолання цього 
недоліку є впровадження на загальнодержавному, регіональному та галузевому 
рівнях комплексу заходів, спрямованих на розвиток педагогічної майстерності 
цієї категорії педагогічних працівників. 

Основний текст. У зв'язку з цим на перший план у розвитку педагогічної 
майстерності педагога професійного навчання висуваються проблеми розвитку 
його професійних умінь і навичок, високого рівня педагогічної культури, що 
дадуть йому можливість проявити педагогічну ерудицію, виразити своє 
педагогічне кредо, певним чином сконструювати систему взаємин із учнями, 
колегами по роботі. 

Аналіз публікацій присвячених проблематиці формування та розвитку 
педагогічної майстерності педагогів професійного навчання ЗП(ПТ)О (А. 
Абдулліна, В. Абрамян, М. Барахтян, Є. Барбіна, А. Гармаш, Т. Десятов, С. 
Єлканов, І. Зязюн, В. Кан-Калик, А. Капська, Н. Ксенофонтова, В. Ковальчук, 
Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, В. Міндикану, Г. Нагорна, Н. Ничкало, В. Олійник, 
Г. Переухенко, О. Рудницька, Л. Рувинский, Г. Сагач, В. Семченко, І. Синиця, 
В. Сластьонін, Л. Спірін, Н. Тарасевич, Ю. Торба, Г. Хозяїнов, І. Чернокозов, В. 
Шахов та ін.), показав, що надаючи поняттю «педагогічна майстерність» різні 
відтінки, автори розмивають його зміст. Виходячи з вищесказаного, в нашій 
роботі виникла необхідність уточнення змісту терміна «педагогічна 
майстерність педагога професійного навчання ЗП(ПТ)О». 

Разом із тим, як зазначає Н.Ничкало, в Україні утвердилася тривожна 
тенденція. У зв`язку із кризовими явищами в економіці, які мали місце в 
попередні роки, низьким рівнем заробітної плати відбувся відплив із ЗП(ПТ)О 
висококваліфікованих і досвідчених педагогічних кадрів [3]. 

За таких умов усе більшої актуальності набуває післядипломна освіта  
майбутніх педагогів професійного навчання ЗП(ПТ)О, яка вирішує проблему 
забезпечення фахівця сумою сучасних інформаційно-професійних знань, умінь 
і навичок, які постійно оновлюються внаслідок стрімких темпів розвитку 
мультимедійних, цифрових, інформаційно-узагальнюючих засобів [1.] 
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Отже опишемо ряд методик, які в комплексі забезпечуватимуть розвиток 
педагогічної майстерності педагогів професійного навчання ЗП(ПТ)О у процесі 
підвищення їх кваліфікації.  

Сьогодні виникло ряд освітніх концепцій пов’язаних з інформаційними 
технологіями. Видання Educational Technology and Mobile Learning подає 14 
стратегій як і є актуальними сьогодні і будуть пріоритетними в найближчі роки: 
адаптивне навчання, віртуальний клас, МООС, синхронне та асинхронне 
навчання, змішане навчання, «перевернутий» клас (перевернуте навчання), 
самостійно спрямоване навчання, система управління навчальним процесом, 
«хмарне» навчання», мобільне навчання, система управління курсом (CMS), e-
Learning, технологія 1:1, гейміфікація. Серед представленого переліку 
технологій, які реалізовують стратегію модернізації професійної освіти ми 
обрали наступні: синхронне та асинхронне навчання, мобільне навчання, 
«хмарне» навчання» та змішане навчання [2.] 

Доцільність використання дистанційно-інформаційних технологій 
зумовлюється тим, що вони дають змогу слухачам і викладачам працювати 
спільно, не зважаючи на час і відстань, що їх розділяє. Серед наявного 
безкоштовного програмного забезпечення нашу увагу привернула Skype-
програма ІТ-телефонії, яка дає змогу спілкуватися через Інтернет (комп`ютер-
комп`ютер). Причому для якісного зв`язку цілком достатньо навіть невисокої 
швидкості з`єднання. Крім голосового зв`язку, Skypeдає змогу обмінюватися 
короткими текстовими повідомленнями, відправляти SMS і файли, а також 
підтримує проведення відеодзвінків.  

Застосування Skype робить можливим проведення відео конференцій, які 
можуть забезпечити інтерактивні контакти в реальному часі між слухачами і 
викладачами. Слід відзначити, що відеоконференцзв`язок реаізує можливість і 
«природного» спілкування між слухачами «віртуальної» навчальної групи. 

Цифрові технології активно впливають на процес навчання, оскільки 
змінюють схему передачі знань і методи навчання. Їх використання в 
освітньому процесі стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє 
формуванню логічного та творчого мислення, загалом сприяє розвитку 
студентів та формуванню інформаційної культури. Технології дозволяють 
змінити формати навчання і викладання. Інформація стає сполучною ланкою 
між студентом і викладачем в процесі освіти, включаючи в себе всі відомості 
або повідомлення, що передаються в тій чи іншій матеріальній формі. Освіта 
при цьому виступає як організатор (спосіб) передачі інформації і розвитку 
студента [1]. 

Висновок. Таким чином, в нашому дослідженні педагогічна майстерність 
педагога професійного навчання виступає як інтегративна професійна якість, 
що формується і розвивається в процесі професійної освіти та педагогічної 
практики, структура якої утворюється технологічним, професійним, ціннісним, 
психофізіологічним і інтенціональним компонентами, що дозволяє з 
мінімальними зусиллями і в мінімальні терміни досягати запланованих 
результатів підвищення педагогічної майстерності майбутніх педагогів 
професійного навчання ЗП(ПТ)О. 

https://plus.google.com/+Educatorstechnology?prsrc=5
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос организации и проведения 
дистанционного занятия в системе среднего профессионального образования в условиях 
дистанционного обучения. Особое внимание уделяется особенностям проведения 
практических занятий, которые являются одной из основных форм урока данной ступени 
образования.  

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, дистанционное обучение, 
практическое занятие.  

Abstract. The paper deals with the organization and conduct of distance learning in the 
system of secondary vocational education in the context of distance learning. Special attention is 
paid to the peculiarities of practical classes, which are one of the main forms of the lesson at this 
stage of education. 

Key words: secondary vocational education, distance learning, practical training. 
Вступление. 
Вынужденный переход на дистанционную форму преподавания весной 

2020 года стал серьёзным вызовом как для системы образования в целом, так и 
для преподавателей в частности. С необходимостью моментальной перестройки 
методики и формы преподавания столкнулись все ступени образования: 
начального, среднего, специального, профессионального, высшего. В связи с 
отсутствием общего централизованного подхода к организации удалённых 
форм обучения каждое конкретное образовательное учреждение вынуждено 
было справляться с решением проблемы самостоятельно, и в конечном счёте 
вся тяжесть и ответственность была возложена на самих преподавателей. 
Проблемы организации дистанционного обучения, прежде всего, были связаны 
с недостаточным техническим оснащением (устаревший компьютер или его 
полное отсутствие, неустойчивое интернет-соединение и т.д.), недостаточная 
осведомлённость о существующих методиках преподавания в удалённом 
режиме, отсутствием разработанных программ и курсов, готовых к 
использованию в режиме дистанционного обучения, отсутствие опыта 
удалённой работы у подавляющего числа преподавателей, незнание 
технических инструментов и программного обеспечения для организации 
онлайн обучения и т.д. Как следствие, наилучшим образом справились те 
образовательные учреждения, в которых сотрудники обладали хорошими 
компетенциями в данной области и достаточным уровнем технического 
обеспечения.  
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В сложившихся условиях дистанционное образование стало не только 
новой, но и повсеместной формой обучения. Несмотря на то, что вследствие 
улучшения эпидемиологической ситуации происходит возврат к очному 
обучению, стало очевидно, что дистанционное обучение может стать достойной 
альтернативой очной форме образования.  

Основной текст. 
Дистанционное обучение следует строить по соответствующим 

программам образования, с использованием совершенно другой, в отличие от 
традиционной, формы подачи материала и взаимодействия преподавателя и 
учащихся. При этом дидактические принципы (научности, системности, 
систематичности, активности, принципы развивающего обучения, наглядности, 
дифференциации и индивидуализации обучения) организации обучения 
должны быть сохранены.  

Спецификой преподавания математики в системе специального 
профессионального образования (СПО) является тот факт, что студентами 
являются выпускники 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ, причём 
курс математики разбивается на 2 модуля: общеобразовательный цикл 
(фактически программа 10-11 классов, включающая алгебру, геометрию и 
начала математического анализа) и профессиональный (элементы высшей 
математики). Выпускники 9-х классов изучают оба цикла, выпускники 11-х 
классов – только второй. При этом количество часов, отведённых на обучение 
курса математики, может довольно сильно отличаться в соответствии с 
профилем и программой каждой отдельной специальности или профессии.  

Остановимся подробнее на вопросах организации дистанционного урока 
математики в системе СПО. Основными формами занятия являются: лекция, 
практическое занятие, урок. 

При дистанционном обучении взаимодействие преподавателя и студентов 
между собой осуществляется на расстоянии, процесс преподавания реализуется 
интерактивными средствами интернет-технологий, при этом все компоненты, 
присущие учебному процессу (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения) должны быть сохранены. 

В качестве интернет платформы можно выбрать один из вариантов, 
наиболее известные из которых Skype, Zoom, Google Meet, которые 
предназначены для проведения видеоконференции и позволяют подключить к 
сеансу большое число участников, при этом урок проводится в виде вебинара с 
демонстрацией на экране заранее подготовленной презентации или с помощью 
онлайн доски. Кроме указанных платформ, существует довольно широкий 
спектр специализированных программ, так называемых, СДО (систем 
дистанционного обучения), разработанных для организации дистанционного 
обучения и создания полного дистанционного курса, включающего 
теоретические материалы, учебное видео, тесты, контрольные, домашние 
задания: Moodle, EdModo, OnLineTestPad и другие. Эти платформы не 
предлагают готовых решений, а являются оболочкой для создания и 
наполнения собственного курса, что требует значительных усилий и времени.  

Основной формой урока, наиболее близкой к традиционной, является 
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вебинар. Для того, чтобы урок был проведён эффективно, преподавателем 
заранее должна быть подготовлена презентация к уроку. Заранее следует 
спланировать урок, и в соответствии с планом продумать последовательность 
подачи материала и просчитать продолжительность каждого слайда. В процессе 
демонстрации электронные средства позволяют делать пометки и писать прямо 
на экране слайда. Можно также использовать пустой слад как доску и 
демонстрировать решение задачи или примера в онлайн режиме, в этом случае 
значительно экономится время для подготовки презентации, так как основной 
текст появляется непосредственно в процессе изложения. 

В процессе обучения очень важно контролировать степень усвоения 
учащимися предложенного материала, поэтому необходимо организовать 
«обратную связь» в течение занятия и после него. Для вовлечения студентов в 
работу непосредственно во время вебинара, можно предложить им 
прокомментировать решение, ответить на вопросы. Ещё один вариант - решать 
пример на пустом слайде «под диктовку» студента. Так же для участия 
студентов в процессе урока целесообразно задействовать такой инструмент как 
групповой чат, в котором участники могут давать ответы на поставленный 
вопрос и задачу. Интересным инструментом, который предлагается на 
указанных платформах, является проведение онлайн опроса. При проведении 
лекции для того, чтобы студенты не «засыпали», необходимо «разбавлять» 
лекционный материал наводящими и контрольными вопросами, различными 
простейшими практическими задачами, опросами с выбором ответа из 
несколькими вариантов или без него, решением задач, комментариями и 
обсуждениями с выбором решения и т.д. В конце урока целесообразно дать 
небольшую самостоятельную работу с тем, чтобы оценить уровень понимания 
темы, и ограничить по времени выполнение работы с целью обеспечения 
самостоятельности и исключения фальсификации. Для анализа устойчивости 
знаний в начале следующего вебинара можно предложить решить несколько 
примеров с кратким ответом, который студенты должны написать в чате или 
ответить на вопросы по теме. Таким образом можно обеспечить не только 
интерактивность, но и участие каждого учащегося. Так как платформы 
позволяют любому участнику демонстрировать экран, то можно предложить 
студентам самим подготовить презентацию по той или иной теме, и 
представить её на вебинаре. 

Спецификой уроков математики в СПО является необходимость 
проведения практических занятий, которые направлены на выработку у 
студентов навыков применения полученных знаний для решения практических 
задач в профессиональной деятельности. Проведение практического занятия в 
дистанционной форме представляет определённую сложность и здесь большую 
роль играет организация и подготовка урока. Можно предложить следующую 
схему: вначале - демонстрация на экране решения типового примера или 
задачи, затем - выполнение студентами аналогичных задач самостоятельно, 
далее - проверка, причём решение комментируется одним из студентов и 
корректируется преподавателем. Очень важно мотивировать к участию всех 
студентов и на каждом этапе контролировать степень понимания вопросов. Так 
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как практические работы являются важным инструментом в освоении 
программы, то для обеспечения проработки темы целесообразно предложить 
ученикам выполнить практическую работу самостоятельно, желательно сразу 
после вебинара. Для организации самостоятельной работы каждого ученика 
можно дополнить домашние задания онлайн тестами. Для этого следует заранее 
подготовить несколько вариантов теста в одной из специализированных 
программ, например, OnlineTestPad, которая позволяет варьировать и выбирать 
задачи произвольным образом так, что для каждого студента будет 
сформирован индивидуальный вариант задания. Большим преимуществом 
системы является автоматическая проверка правильности выполнения, 
выставление оценки по шкале, которую можно задать преподавателю 
самостоятельно, а также полная статистика, включающая информацию о 
времени и продолжительности выполнения теста каждым студентом, 
количество прохождений, которое можно ограничить, процент выполнения 
каждого задания и так далее. С помощью данной статистики можно понять, 
какие задачи вызвали наибольшие затруднения для того, чтобы на следующем 
занятии уделить внимание сложным моменты. 

С целью повышения эффективности усвоения материала следует 
сопроводить урок дополнительными теоретическими материалами, 
методическими рекомендациями, физической копией презентации, ссылками на 
страницы учебника, ссылками на интернет-ресурсы и видеоролики с похожим 
материалом и т.д. Целесообразно выполнять запись трансляции урока с тем, 
чтобы у студентов была возможность после занятия просмотреть его ещё раз 
полностью или частично.  

Заключение и выводы. 
Вынужденный повсеместный переход всех ступеней образования на 

дистанционный режим обучения, конечно, с одной стороны, высветил 
проблемы образования, а с другой стороны, показал потенциал, преимущества 
и необходимость дальнейшего развития дистанционных форм обучения. 
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Abstract: This article deals with the definition of the role of physical culture in shaping the 

health of students. The article also analyzes the effect of physical exercises on the human body and 
considers the need for physical education among students. 
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Аннотация: Данная статья посвящена определению роли физической культуры в 
формировании здоровья студентов. Также в статье проанализировано влияние физических 
упражнений на организм человека и рассмотрена необходимость физического воспитания 
среди студентов. 
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Physical culture is one of the most important elements in the life of each of us. 
Physical exercises have always had an impact on a person: on his health, mood, 
performance. Scientists have proved that physical activity not only makes our body 
athletic and beautiful, but also reduces stress levels, normalizing the psychological 
functions of the body. 

Health is the most important element in the life of any person. It is health that 
helps a person to carry out his plans, goals, and tasks on a daily basis. Caring for a 
person’s health helps extend his life. 

Scientific research leads to the conclusion that the majority of the planet Earth’s 
population is able to live up to 100 years or more, subject to all hygienic rules. 

But, unfortunately, many people do not comply with the norms of a healthy 
lifestyle, including due to the fact that they do not know about them. Some do not 
know the measures in eating food, which leads to obesity and various other diseases: 
gastritis, cholecystitis, colitis, and others. Others do not move much, due to their 
laziness or because of the characteristics of the profession, the result of which is 
premature aging. Some people smoke, drink a lot of alcohol, which significantly 
reduces their life expectancy. Also, many people are prone to constant stress, anxiety, 
do not know how to relax from everyday activities, which leads to nervous 
breakdowns, weakening of internal organs. 

In modern times, the problem of physical education of students is of particular 
relevance. Now it’s quite difficult to imagine our life without doing physical 
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exercises and sports. However, most students prefer to simply watch sporting events. 
Unfortunately, not everyone is independently engaged in physical education every 
day, at least, doing morning exercises. Many do not understand that it is physical 
culture that favorably affects the health status of not only physical, but also 
psychological. Healthy lifestyle (HLS) is a person’s lifestyle aimed at maintaining 
health, preventing disease and strengthening the human body as a whole. 

Understanding the concept of “healthy lifestyle” is individual for each person. A 
person must take into account both generally accepted rules and norms, and first of 
all, the characteristics of his body. 

Preserving the health of the young generation is one of the most important social 
tasks of society. To train highly qualified specialists, it is necessary to form a healthy 
lifestyle. After all, at the moment. Today, this category of the population is exposed 
to the negative effects of the environment, mental and physical stress, and adaptation 
to new changing living conditions. 

Components of a healthy lifestyle: lack of bad habits, sports and physical 
activity, established daily routine, normal sleep, balanced nutrition. 

Exercise and stress directly affect the health status of students. Studying the 
influence of physical culture on the human body will allow us to draw certain 
conclusions, based on which it will be possible to develop methods for strengthening, 
maintaining, improving health and increasing life expectancy. 

Human health is a complete physical, spiritual and social well-being. And it is 
physical education that strengthens and maintains our health. Therefore, it is worth 
promoting and promoting physical education among young people and students in 
general. Under physical education understand the pedagogical process, focused on 
the development of the physical culture of the individual. Thus, the sooner students 
respond to this problem, the faster they will be able to succeed. 

There are various methods for promoting and maintaining health. One of the 
main methods is a student leading a healthy lifestyle (HLS). But the concept of 
healthy lifestyle does not include only physical exercise. In addition, it is necessary to 
maintain a balanced diet, healthy sleep, hardening; not have bad habits, etc. However, 
daily morning exercises play an important role. Only by regularly performing 
morning exercises can a student achieve the best physical fitness, and later physical 
excellence. Morning exercise removes lethargy after sleep, invigorates, tones up the 
nervous system, improves the respiratory and cardiovascular systems. Thanks to 
charging, both the physical and mental performance of the body increases. It is 
especially important to draw up an exercise plan depending on the individual 
characteristics of the person. In no case should you apply too much stress and bring 
yourself to a state of complete fatigue. 

Recently, people have begun to move less. Due to sedentary work, their physical 
activity is significantly reduced, and their health is rapidly deteriorating. Most forget 
that when working at a computer, it is imperative to rest the eyes and flex the muscles 
of the body. Moreover, there are a large number of exercises that can be done even at 
the workplace in the office or at school. By devoting at least some time to exercise, 
we can significantly reduce the deterioration of our health. 
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Another factor adversely affecting health is the car. Even if the distance to the 
required object is completely surmountable, people still refuse to walk. But walking 
strengthens the muscles of the body, improves blood circulation, promotes weight 
loss, reduces the risk of disease and much more. 

Each person must take care of their health. Human health directly depends on a 
number of factors: lifestyle, heredity, environmental ecology, medicine. So the 
influence of lifestyle is estimated at 50%. Physical education classes relate to this 
particular factor. Thus, only the person himself has a greater effect on his health, and 
only he himself can either improve his condition or significantly worsen it. 

Unfortunately, to date, statistics show that sick students are becoming more and 
more. It is quite difficult for such people to cope with standard physical activities. 
Therefore, based on the results of the medical commission, according to the 
discipline of physical education, they are identified in a special group of physical 
therapy (medical-physical culture). This type of physical culture is therapeutic and 
preventive, helps to quickly and more fully restore human health. In addition, 
exercise therapy prevents the appearance of complications of various diseases. 

Consider how physical activity affects the human body. If we talk about the 
heart, then the number of beats per minute in a person involved in sports is much less. 
Thus, the heart wears out less, training gives a chance for a longer and healthier life. 

It is worth noting that oxygen is very important for our body. Only through 
oxygen can we receive energy. With low physical activity, negative changes in the 
respiratory system are observed. 

Exercise also relieves stress. Under the influence of moderate physical exertion, 
our cheerfulness increases. 

Well, of course, physical activity favorably affects the student’s immunity. 
Thanks to physical activity, the immune system is much more effective in combating 
various bacteria and viruses. 

One of the most affordable and effective types of physical education is 
considered to be running. This is always a great way to be discharged, distract from 
thoughts and relieve nervous tension. Running helps the process of losing weight, 
improving blood circulation, brain activity and endurance of the body, increasing its 
immune forces. 

Thus, we can conclude that physical culture plays a huge role in improving the 
health of people, in particular students. Regular and moderate performance of 
physical exercises really has a beneficial effect on the functioning of our body. Low 
physical activity definitely leads to a deterioration in health, the development of 
various diseases and a reduction in life expectancy. Students should clearly 
understand and realize the importance of the discipline "Physical Culture". For this, 
educational institutions must develop new methods and conduct activities to motivate 
students to regularly perform physical exercises and increase physical activity. 
Absolutely everyone should be more serious about physical education. Only getting 
rid of something harmful and introducing something useful into your life, is there an 
opportunity to gradually move to a new, more correct and healthy stage. 
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Аннотация. В работе рассматривается спортивная игра «Бадминтон» как новое 

направление в развитии и совершенствовании физического воспитания студентов. Введение 
этой игры в занятия по физическому воспитанию в учебных заведениях высшего 
образования может не только способствовать привлечению студентов к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, но и решить вопрос оздоровления молодежи. В 
статье раскрываются особенности занятий бадминтоном в учебном процессе по предмету 
«Физическое воспитание», приводятся результаты анкетирования и тестирования 
занимающихся. 
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Вступление. В настоящее время наблюдается тревожная тенденция 
ухудшения состояния здоровья студенческой молодежи, снижение её общего 
уровня физической подготовленности. В связи с этим, формирование у 
студентов потребности в ведении здорового образа жизни, в период обучения в 
высшем учебном заведении, становится актуальной задачей современности. На 
сегодняшний день, одной из инновационных форм проведения занятий по 
физическому воспитанию со студентами является спортивная игра в бадминтон 
[1.с.25]. 

Учебные занятия по теме «Бадминтон» являются одним из способов 
решения данной пробемы. Игра благотворно воздействует на организм 
молодого человека, повышает его мотивацию к занятиям, оказывает 
оздоровливающее воздействие: закаливает, укрепляет и совершенствует общую 
физическую подготовленность, его координационные способности. 
Зрелищность, эффективное воздействие на организм, заинтерсованность 
студентов - предопределили включение этого вида спорта в систему 
физического воспитания в учебных заведениях высшего образования, а 
широкая возможность вариативности нагрузки позволило нам использовать 
бадминтон как реабилитационное средство в различных группах занимающихся 
[2.с.15].  

В бадминтоне соединяется и реализуется два важных направления - игра и 
польза, что даёт обоснованные преимущества, которые могут быть 
использованы в сфере образования: доступность, увлекательность, простота 



Technique and technology of the future '2020                                                                                    September 23-24 

Conference proceedings                                                                                                                                    78 

в освоении на начальном этапе обучения[3.33]. 
Популяризация бадминтона будет способствовать решению основных 

задач физического воспитания в учебном заведении: общее физическое 
развитие студента, повышение и совершенствование его уровня физической 
подготовленности, сохранение и укрепление здоровья занимающихся, 
пропаганда ведения здорового образа жизни, борьба с вредными 
привычками[4.16].  

Также необходимо отметить: 1) - бадминтон благоприятно влияет на 
анатомо-физиологическую структуру молодого человека: - успешно 
развиваются физические качества молодого человека: быстрота, гибкость, сила, 
выносливость, координация движений; - развитие этих качеств гармонично 
сочетается с разносторонним развитием личности студента и 
совершенствованием творческого мышления; - все это не только развивает, но 
и способствует повышению уровня спортивного мастерства занимающихся; 2) - 
бадминтоном могут заниматься студенты любого пола, разной физической 
подготовленности и медицинской группы; 3) - относится бадминтон к 
ациклическим высококоординационным видам спорта, особенностями которого 
являются: - быстрота перемещения по площадке; - скорость выполнения 
технических приемов с максимальным сокращением подготовительных 
действий; - стремительность мышления; - увеличение колличество опасных 
ударов (их число, сила, сложность, резкость и т.д.).  

Следует выделить, что соревнования по бадминтону среди студентов – 
необходимый и важный момент обучения, в процессе которого: 1) - выявляются 
и определяюся лучшие игроки, 2) - совершенствуются технические и 
тактические умения и навыки, 3) - развиваются основные физические качества 
занимающихся.  

Соревнования должны логически продолжать учебный процесс, дополняя 
его. Они преоставляют время на освоение и совершенствование изученных 
техниеских и тактических приемов на практике, учат студентов мыслить в 
игровой ситуации. Играть необходимо чаще, в соревнования различного уровня 
с привлечением к участию всех занимающихся, не зависимо от их 
подготовленности. Участие в соревнованиях позволит студентам применить на 
практике усвоенные навыки и приемы ведения игры, повысить своё мастерство 
и уверенность в действиях на площадке в игровой ситуации. В итоге это 
повысит его общую двигательную активность, разширит круг общение со 
сверстниками, добавит положительных эмоций, здоровья и жизненных сил. 
Можно подчеркнуть, что студенческие соревнования - обязательный и 
необходимый элемент учебного процесса.  

В бадминтоне сложилось также медицинское направление: «Игра в волан в 
лечебных целях», оно применяется для оздоровления людей с заболеваниями 
сердечно-сосудистой и нервной системы, болезнями обмена веществ. Игра в 
волан – это прекрасное средство от усталости и снятия напряжение, а слежение 
за порхающим воланом - полезная гимнастика для глаз.  

В национальном университете «Одесская юридическая академия» учебные 
занятия по обучению спортивной игре «Бадминтон» проводятся по выбору 
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студентов (этого вида двигательной активности) в форме практических занятий, 
два раза в неделю, по утвержденному расписанию. С целью определения 
отношения студентов к введению бадминтона в практические занятия был 
проведен опрос, в котором приняли участие 236 человек - студентов 1 курса 
различных факультетов академии. Анкетирование носило анонимный характер.  

Анализ ответов на вопрос: «Как вы относитесь к введению бадминтона в 
программу занятий по физическому воспитанию в нашем учебном заведении?», 
показал достаточно высокую оценку студентами введения бадминтона в 
занятия.  

Из числа опрошенных: - 74,5 % студентов считают положительным 
введение бадминтона на занятиях, - 17,6 % высказали своё безразличное 
отношение к этому вопросу, - 7,9 % затруднились дать ответ.  

Анкетирование выявило положительные характеристики (факторы) 
бадминтона, которые побуждают студентов к активным занятиям этим видом 
спорта. Первый фактор (по степени важности): 45,8 % опрошенных студентов 
назвали бадминтон интересной и эмоционально-зрелищной игрой. Второй 
фактор: 17, 3 % студентов считают важным доступность игры для людей 
различного возраста и уровня физической подготовленности. Третий фактор: 
13,5 % - отметили лечебно-оздоровительный эффект от таких занятий. 
Четвертый фактор: 12,4 % студентов сообщили, что бадминтон улучшает 
общее самочувствие и способствует появлению положительных эмоций в 
жизни. Пятый фактор: 5,4 % опрошенных считают, что бадминтон не 
травмоопасный вид спорта. Шестой фактор: 3,3 % студентов указали на то, 
что игра в бадминтон – это прекрасное средство общения с друзьями. И лишь 
2,3 % опрошенных сказали, что им все равно каким видом спорта заниматься, 
главное получить зачет. 

Анкетный опрос, в целом, подтвердил положительное отношение к 
введению бадминтона в учебно-образовательный процесс по физическому 
воспитанию и готовность студентов к дальнейшему освоению этого вида 
спорта.  

Обучение игре в бадминтон начинается с выработки правильного хвата 
ракетки, а особое внимание уделяется ее хвату не в статическом положении, а 
во время игры [5]. Поэтому изучение технике игры в бадминтон проходит в 
несколько этапов: 1 этап. Имитация движений. Проводится в начале процесса 
обучения с использованием ракетки. 2 этап. Упражнения с воланом. Волан 
подбрасывается партнером вверх на высоту 4-5 м от пола. 3 этап. Упражнения 
на игровом поле для отработки удара. 4 этап. Игра.  

Нападающая техника игры в бадминтон связана с техническими 
характеристиками удара игроком по волану, зависит от биомеханических 
законов движения, анатомических особенностей суставов игрока, уровня силы 
его мышц, координационных способностей и индивидуальных особенностей 
занимающегося.  

На первом этапе освоения ударами по волану они проводятся открытой 
стороной ракетки, при этом особое внимание уделяется работе кисти и 
правильной стойке при выполнении удара.  
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На втором этапе студентов учат правильно передвигаться по площадке: 
выполнять выпады вперед, вправо, влево.  

На третьем этапе обучают ударам после перемещений. Перемещения 
делятся по направлению вперед (в правый угол, в левый угол), назад, в сторону. 
Работа ног при перемещениях складывается из элементов в различных 
сочетаниях: шага, приставного шага, скрестного шага, прыжка вперед и вверх, 
шага-возвращения. Эти элементы широко используются в аэробике, в качестве 
базовых шагов, поэтому их можно использовать как эффективное средство для 
отработки перемещений в бадминтоне, способствующих повышению его 
координационных способностей.  

Игра в бадминтон начинается с подачи. Движения в момент подачи очень 
похожи на движения волейболистов при нижней подаче мяча. Поэтому на 
занятиях по обучению игре в бадминтон можно использовать технические 
приемы игры в волейбол для повышения эффективности техники подачи в 
бадминтоне.  

Нельзя научиться играть в бадминтон, не заботясь о физическом развитии. 
Нужна сила, гибкость, ловкость, выносливость, и хороший глазомер - все эти 
физические качества гармонично развиваются и совершенствуются в игре. С 
целью определения влияния учебных занятий по бадминтону на развитие 
ловкости были поставлены задачи исследования: 1. Определить исходный 
уровень развития ловкости у студентов. 2. Провести анализ динамики 
показателей развития ловкости. Проведено тестирование: 1. Челночный бег 
3х10 м. и 2. Прыжки через скакалку за 1 минуту.  

В начале учебного года: 1) в челночном беге средний показатель 
испытуемых юношей соответствует оценке «хорошо» , девушек - оценке 
«удовлетворительно»;  

2) в прыжках на скакалке за 1 минуту у юношей результат соответствует 
оценке «удовлетворительно», у девушек оценке «хорошо».  

В конце учебного года аналогичные тесты показали, что у юношей в 
челночном беге результаты улучшились на «отлично», у девушек результат 
соответствует оценке «хорошо». У девушек в прыжках на скакалке отличный 
показатель прыжков за 1 минуту, у юношей результат улучшился до оценки 
«хорошо».  

Анализ динамики контрольных испытаний показал, что методика занятий 
по бадминтону способствовала развитию скоростных качеств занимающихся - 
выполнение заданий на предельных скоростях. Таким образом, можно сделать 
вывод, что успешное введение в учебный процесс занятий по бадминтону 
однозначно будет способствовать развитию физических и личностных качеств 
студентов. Такой результат приведёт к повышению двигательной активности 
студентов, их работоспособности, к формированию потребности в здоровом 
образе жизни и укреплению здоровья, к активной физкультурно-
оздоровительной деятельности и успешности в обучении, к реализации 
личностных и профессиональных задач в будущей жизни.  
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Анотація. У роботі розглядається категорія хронотопу у вигляді ієрархічної 
структури рівнів абстракції з елементами із окремих хронотопів, використаних в роботі 
Бахтіна "Форми часу і хронотопу в романі". Виділені особливості означених рівнів 
абстракції, а для третього рівня ієрархії додатково наведена ієрархічна структура 
типології за родами. Припускається, що розглянута ієрархічна структура категорії 
хронотопу є відкритою системою і може бути розширена як по горизонталі – додатковими 
хронотопами і діалогами, так і по вертикалі – новими рівнями їх ієрархії. Показано, що 
подальший розвиток категорії хронотопу призводить до її трансформації з категорії 
історичної поетики в загально культурологічну категорію. 

Ключові слова: хронотоп, категорія, Бахтін, ієрархічна структура, рівень абстракції, 
декомпозиція. 

Abstract. In this paper we describe the category of chronotope in the form of a hierarchical 
structure of levels abstractions with elements from the individual chronotopes used in Bakhtin's 
"Forms of Time and of the Chronotope in the Novel". Features of the specified levels of abstraction 
are highlighted, and for the third level of the hierarchy the hierarchical structure of typology by 
genus is given. It is assumed that this hierarchical structure of the chronotype category are an open 
system and can be expanded horizontally by additional chronotopes or dialogues and vertically - by 
new levels of hierarchy. It is shown that the further development of the category of the chronotope 
leads to its transformation from the category of historical poetics into general culturological 
category. 

Key words: chronotope, category, Bakhtin, hierarchical structure, level of abstraction, 
decomposition. 

Вступ. Михайло Михайлович Бахтін (1985–1975) – видатний російський 
філософ, культуролог, філолог, літературознавець і мистецтвознавець, який 
створив "певну типологію літературних універсумів, що не зводяться один до 
одного і розподіляють лінійну історію на блоки, утворені знаковими 
практиками" [1, С. 13]. Одним з таких універсумів стала категорія хронотопу 
(дослівно – "часопростір") – "формально змістовна категорія літератури", в якій 
"має місце злиття просторових і часових прикмет в осмисленому і конкретному 
цілому" [2, С. 9–10]. Дослідження хронотопу [2] тривало більше 45 років і було 
опубліковано вже після смерті автора. 

Подальший розвиток теорія хронотопу отримала в працях Р. Барта [3], 
Ж. Дельоза [4], Ж. Дерріда [5], Д. Лихачова [6], Ю. Лотмана [7], Ю. Манна [8], 
В. Топорова [9], М. Гайдеґґера [10] та ін. На основі великого фактичного і 
теоретичного матеріалу дослідники виявляють функції художнього часу і 
простору і особливості функціонування хронотопу в структурі літературного 
твору, визначають сутність конкретних хронотопів та їх основні 
характеристики в різних історико-культурних системах і т.д. Однак досліджень 
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хронотопу Бахтіна як ієрархічної системи рівнів абстракції авторських 
хронотопів виявити не вдалося. Тільки в роботі І. Кудряшова [11] позначені 
чотири рівні абстракції: мікрохронотопи, дрібні, домінуючі і родові хронотопи 
з частковою характеристикою окремих елементів перших двох рівнів і без 
конкретики останніх. При цьому наголошується, що "Бахтін не дає чіткого і 
системного визначення поняття хронотопу", тому що "відштовхуючись від 
початкових зауважень, переходить до чергування ілюстративних прикладів і 
наступних узагальнень "[11]. 

Останнє зауваження висловлює досить поширену думку, але його слід 
розглядати, на наш погляд, як особливість стилю Бахтіна, який використовував 
безліч прикладів і пояснень для характеристики суттєвого взаємозв'язку 
тимчасових і просторових відносин. Вчений пояснював "відому внутрішню 
незавершеність" багатьох своїх думок незавершеністю "не самої думки, а її 
вираження і викладення", підкреслюючи свою "любов до варіацій і до 
різноманіття термінів до одного явища" і до "множинності ракурсів" [12, 
С. 380]. Ці "різноманіття" і "множинність" Бахтіна в достатній мірі присутні в 
його дослідженні хронотопу [2] для побудови ієрархічної структури рівнів 
абстракції останнього. Слід зазначити, що сам автор в первинному варіанті 
(1937-1938) докладно розглядав тільки хронотопи двох рівнів абстракції, 
причому верхній рівень відповідав главам його нарисів. Ця частина рукопису 
була повністю перероблена в 1973, а до неї було додано "Заключні зауваження", 
що включають коротку характеристику різних хронотопів інших рівнів 
абстракції, але без формалізації ієрархії всіх зазначених рівнів: "ми тільки 
назвемо і ледь торкнемося деяких хронотопічних цінностей різних ступенів і 
обсягів "[2, С. 177]. 

Мета роботи – декомпозиція категорії хронотопу Бахтіна у вигляді 
ієрархічної структури рівнів абстракції з елементами із окремих хронотопів, 
використаних автором "літературно-художнього хронотопу" в його ключовій 
роботі "Форми часу і хронотопу в романі" [2]. 

Основний текст.  
Хронотоп літературного твору, або художній хронотоп, "визначає 

художню єдність літературного твору в його відношенні до реальної дійсності". 
А у зв'язку з тим, що "всі часово-просторові визначення в мистецтві і літературі 
невід'ємні одне від одного і завжди емоційно - ціннісно забарвлені", то "живе 
художнє споглядання" і "схоплює хронотоп у всій його цілісності і повноті". В 
абстрактному аналізі "ціннісний момент" може бути "виділено з цілого 
художнього хронотопу", який можна розглядати як сукупність хронотопів 
"кожного мотиву" і "кожного відокремлюваного моменту художнього твору" 
[2, С. 176–177], або кожного рівня абстракції. Вказану сукупність хронотопів 
Бахтіна представимо у вигляді наступної ієрархічної структури. 

1-й рівень абстракції – хронотопи автора (виконавця) [2, С. 187–192], 
читача (слухача) [2, С. 187–192], взаємодії (діалогу) елементів [2, С. 186–191]. 

2-й рівень абстракції – хронотопи зображеного в творі світу [2, С. 187–
188], зображуючого (реального) світу [2, С. 187–188], взаємодії (діалогу) 
елементів [2, С. 186–190]. 
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3-й рівень абстракції – хронотопи античного роману (авантюрний роман 
випробування, або грецький роман [2, С. 11–38], авантюрно-побутовий роман [2, 
С. 38–57], біографічний роман [2, С. 58–74]), роману бароко [2, С. 16, 22, 34], 
історичного роману [2, С. 22], готичного роману [2, С. 22], античного 
географічного роману [2, С. 30], лицарського роману [2, С. 80–84], дантівський 
(вертикальний) [2, С. 84–87], крутійського роману [2, С. 87–95], раблезіанський 
[2, С. 95–157], епічний [2, С. 31, 90], ліро-епічний [2, С. 29, 37], поетичний 
(ліричний) [2, С. 90], драматичний [2, С. 31, 90], взаємодії (діалогу) елементів 
[2, С. 186–187]. 

4-й рівень абстракції – хронотопи античної площі (агори) [2, С. 60, 90], 
біографічного часу і простору (внутрішній простір дворянських будинків і 
садиб) [2, С. 183–184], будинку і садиби [2, С. 183], війни [2, С. 35–36], 
вітальні-салону [2, С. 180–181], викрадення [2, С. 25], випробування [2, С. 34–
35], впізнання та невпізнання [2, С. 22–24], втечі [2, С. 24], втрати та набуття [2, 
С. 22–23], вулиці і площі [2, С. 183], замку [2, С. 179–180], зустрічі [2, С. 22–25, 
177], карнавального часу (карнавально-містерійна площа) [2, С. 183], любовно-
ідилічний (перша зустріч, раптова любов, любовна туга, перший поцілунок та 
ін.) [2, С. 29–30], метаморфози (перетворення) [2, С. 39–49], містерійного часу 
(карнавально-містерійна площа) [2, С. 183], пастушачо-ідилічний (буколічний) 
[2, С. 29], переслідування [2, С. 25], полону і в'язниці [2, С. 25], порогу (кризи і 
життєвого перелому) [2, С. 182], пошуків і знаходження [2, С. 22–23], природи 
[2, С. 184], провінційного містечка [2, С. 181–182], розставання (розлуки) [2, 
С. 22], сімейно-ідилічний [2, С. 184], сімейно-родовий [2, С. 65], сходів, 
передній і коридору [2, С. 183], театральний (лялькового театру) [2, С. 95], 
трудової ідилії [2, С. 184], фольклорний [2, С. 74–80, 138–156], чужого світу [2, 
С. 14, 27–29, 179], шляху [2, С. 24, 177–179], взаємодії (діалогу) елементів [2, 
С. 186–187]. 

5-й рівень абстракції – хронотопи "істотної" події, що є такою "саме 
завдяки особливому згущенню і конкретизації прикмет часу на певних ділянках 
простору "[2, С. 184], "події криз, падінь, воскресінь, оновлень, прозрінь, 
рішень, що визначають все життя людини" [2, С. 182]; "сполучної" події, що 
дається "в формі сухого інформування та повідомлення" [2, С. 184–185], події 
"повсякденно-життєвого циклічного побутового часу" [2, С. 182]; художньо-
літературного образу, що "зображує просторово-чуттєві явища в їх русі і 
становленні" [2, С. 186]; взаємодії (діалогу) елементів [2, С. 186–187]. 

6-й рівень абстракції – хронотопи слова як основної структурної одиниці 
мови твору [2, С. 185]; внутрішньої форми слова, тобто "та ознака, що 
опосередковує, за допомогою якої початкові просторові значення переносяться 
на тимчасові відносини" [2, С. 185]; художньої мови "як скарбниці образів" [2, 
С. 185], взаємодії (діалогу) елементів [2, С. 186–187]. 

Висновки 
Виділені рівні абстракції хронотопу мають наступні особливості: 
• кожен хронотоп взаємодії (діалогу) елементів включає хронотопи двох 

типів: горизонтального (внутрішньорівневого) і вертикального 
(міжрівневого) діалогу, 
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• хронотопи вищого рівня використовують хронотопи нижчого рівня, 
• хронотопи вищого рівня недоступні хронотопам нижчого рівня, 
• хронотопи нижчого рівня можуть використовуватися декількома 

хронотопами вищих рівнів, 
• хронотопи вищого рівня можуть використовувати кілька хронотопів 

нижчих рівнів. 
Окремо відзначимо 3-й рівень ієрархії, що складається з хронотопів 

жанрів, які представляють собою за Бахтіним "певні, відносно стійкі тематичні, 
композиційні та стилістичні типи висловлювань" [12, С. 11]. 

Типологія наведених жанрів за родами може бути представлена у вигляді 
наступної ієрархічної структури: 

• епічні – роман (античний, авантюрний випробування, авантюрно-
побутовий, біографічний, географічний, готичний, історичний, 
дантівський, крутійський, раблезіанський, лицарський), 

• ліричні, 
• ліро-епічні, 
• драматичні. 

Розглянуті в роботі жанрові хронотопи, як випливає з її назви, є 
"специфічними романо - епічними" і "лежать в основі певних різновидів 
романного жанру, що сформований і розвивається протягом століть" [2, С. 184–
185]. 

Наведена ієрархічна структура категорії хронотопу є відкритою системою і 
може бути розширена як по горизонталі – додатковими хронотопами і 
діалогами, так і по вертикалі – новими рівнями їх ієрархії. Дослідження 
конкретних літературних творів з використанням хронотопічного аналізу як 
"серйозна робота з вивчення форм часу і простору" наповнює категорію 
хронотопу новими смислами і, на думку Бахтіна, "в своєму подальшому 
розвитку доповнить і, можливо, істотно виправить подані нами тут 
характеристики" [2, С. 11]. 

Подальший розвиток категорії хронотопу Бахтіна, що була спочатку 
категорією історичної поетики, призводить до її трансформації в категорію 
культурологічну, адже, на думку автора, "галузь літератури і – ширше – 
культури (від якої не можна відокремити літературу) становить необхідний 
контекст літературного твору і авторської позиції в ньому, поза яким не можна 
зрозуміти ні твору, ні відображених в ньому авторських інтенцій", але цей 
процес входить в "особливу смислову сферу, що виходить за рамки нашого 
чисто хронотопічного розгляду" [2, С. 189–190]. 
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Abstract. The relevance of the article is in the fact that hhe problem of dialogic speech 
segmentation in linguistics has not yet been solved. The purpose of the article is to analyze and 
describe dialogical entities of different kinds, and proceed from the fact that this is not just a 
sequence of stimulating replica and reacting replica, but also a process and the result of interaction 
in conditions of interpersonal communication as communicants themselves, as well as linguistic 
units (their forms and meanings) and the system of socially and culturally determined meanings 
within the framework of a wide social context. Dialogue research is mainly related to the analysis 
and description of its varieties, the search for general patterns of formation and functioning of DE. 
A differentiated approach to each of them is characteristic of the study of this type of unities from 
the point of view of both functions in the texts of works and the interaction of speech-thinking 
tactics and communication strategies.  

Key words: communication, dialogue, verbal and non-verbal means of communication, 
replica-reaction, function, communicative act, dialogical entity. 

Introduction.  
The problem of dialogic speech segmentation in linguistics has not yet been 

solved. For most researchers, the concept of dialogical entity is distinguished as the 
“unity”, consisting of two, three or more replicas, the so-called two-member, three-
member and polynomial dialogical entities (DE). Dialogue is an exchange of 
statements that are naturally generated one after the other in the process of 
communication and are certainly supported in oral speech situationally, and in written 
speech by fragments of monologic speech. This interconnection of statements in the 
dialogue is always not only semantic, but also linguistic and, in certain cases, strictly 
formal. All statements on their role in organizing the dialogue are divided into 
initiating (stimulating) and reacting remarks. A replica is understood as a speech 
element, a chain of interconnected utterances – sentences belonging to one of the 
interlocutors, and lasting until it is interrupted either by the speaker himself or the 
speech of his interlocutor. The combination in the linear chain of dialogue of two 
borderline replicas of the dialogue according to certain rules of semantic, pragmatic 
and syntactic dependence forms a special superphrase text unity, a communicative 
dialogue unit called dialogical entity. 

The main material.  
The definitions of dialogical entity usually emphasize that it acts as a 

combination of a number of replicas, interdependent in structurally-semantic plan, 
that between replicas of DE there is a semantic, anaphoric or structural connection, 
that they are in such a structural and semantic connection in which the previous 
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replica acts as conditional, and each of the subsequent ones in three-part or more DE, 
with on the one hand, it is determined by the preceding one, and on the other hand, it 
determines the next following it, and only the last, final remark is only conditional.  

The ways of expressing the original cue are largely determined by the 
communicative intention of the initiator of the dialogue and can be represented by 
sentences of various structural-communicative types. The ways of expressing the 
response replica are more diverse in their communicative functions, which is to one 
degree or another connected with the significant communicative load of the response 
replicas, which are endowed with the ability to “clash” opposite points of view 
belonging to the participants in the dialogue, and “facilitate” their combination of 
“and remove” contradiction [1]. 

It is the response replica, structurally completing the original one, that forms the 
integral semantic plan of dialogical entity, which allows us to speak of its reactivity 
in the sense that the author of the second replica forms his reaction by experiencing 
and processing this or that influence of the communication partner. As a result of this, 
DE acquires structural and semantic interconnectedness of its replicas, relative 
syntactic isolation and communicative completeness. 

Many scholars recognize the position that without studying the specifics of DE, 
not only structurally, semantically, but also functionally and pragmatically, it is 
impossible to get sufficiently convincing ideas about the nature and specifics of DE 
as a whole as an element of the text. Little attention has been paid to the analysis of 
these units in the linguistics of the text.  

A speech act is a unit of verbal communicative activity, a speech product that 
combines a single intention, a completed minimum segment of speech and the 
achieved result. The pragmatic function of a speech act characterizes it as an act of 
the influence of the speaking person on the environment, on himself and on the 
addressee. 

All of the listed principles of differentiating illocutionary acts, with the 
exception of the latter, constitute a presuppositional basis for the functioning of the 
utterance, and the seventh paragraph reflects the semantic difference of illocutionary 
acts. The first three principles, according to J. Searle, are the most important and 
underlie the classification proposed by him. 

There are two types of implicit meaning: 
-  implicit presuppositional meaning, denotative content of presuppositions, 

present in the linguistic consciousness of communicants in the form of a proposition 
(judgment); 

- implicit communicative meaning, implicit informative content of the 
statement, intended for communication and explicated in the communicative act due 
to the establishment of the implicative relationship between the explicit denotative-
communicative and implicit presuppositional meaning of the statement [2]. 

Structural and compositional analysis of dialogical entity allows us to conclude 
that the dialogue text reflects the clash of intentions of its participants. Therefore, for 
successful communication it is advisable to take into account the problems of 
personal relations, manifested in dialogic communication. These problems have 
received sufficient coverage in modern linguistics. 
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Researchers also note that the dialogical form of communication is directly 
related to the process of meaning formation in the course of communication. 

Therefore, studies of the problem of the realization of inference within the 
framework of dialogic unity and especially its pragmatic aspect — the role of 
communicants in the formation of inference also seems to be logical. 

One of the most important components of dialogic speech involved in the 
mechanism of linking replicas of dialogic unity is its objective modality as an 
essential constructive feature of each sentence, which contains an indication of the 
relation of the content of the statement to reality [5], and also subjective modality as 
the relation of the speaker to the reported. The category of modality is presented as a 
controlled and carried out by the speaker process of selecting available means of the 
language. The modality of dialogic unity has a complex structure, and therefore this 
phenomenon is still in the field of view of linguists. 

The thematic integrity of dialogical entity is a necessary condition for mutual 
understanding of communication partners, establishing contact between them, and the 
implementation of various intentions [3]. 

The main semantic characteristic of the dialogue – an indication of the 
communicative goal lies in the meaning of the dialogical entity of propositions. 
Without a communicative goal, dialogue cannot function as a unit of speech of a 
particular genre. 

The leading complex dialogic genres of oral everyday speech are usually 
considered to be debate, negotiation, training – teaching, storytelling and 
conversation. According to the main goal of the dialogue participants, the following 
features of each genre are distinguished: 1) the conviction of the partner in the 
dispute; 2) coordination of their interests with the interests of the partner, search for 
ways to coordinate actions in negotiations; 3) transmitting to the listener information 
in the story; 4) In the conversation, each of the partners has its own goals (to pass the 
time, to have fun). 

Conclusions.  
Dialogue research is mainly related to the analysis and description of its 

varieties, the search for general patterns of formation and functioning of DE. A 
differentiated approach to each of them is characteristic of the study of this type of 
unities from the point of view of both functions in the texts of works and the 
interaction of speech-thinking tactics and communication strategies. Scientists are 
united in the fact that a productive analysis of dialogical speech is achievable only if 
the researcher studies it in close connection with the speech behavior of 
communicants. It is necessary to take into account factors and conditions associated 
with the individual qualities of the participants in communication, with their general 
knowledge, interactions and assumptions. In connection with the appeal of the 
science of language to the human factor, to a native speaker, the efforts of scientists 
began to be directed to the study of speech messages, taking into account their impact 
on the addressee. In the process of communication, it is important to take into 
account the correspondence factor of the dialogue form of communication of the 
speech situation and the principle of variability. Moreover, it is precisely the 
possibility of choosing the option of utterance that provides the functional-pragmatic 
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flexibility of the dialogue. The choice of means of expression of dialogic speech 
allows the speaker to develop his own style of communication. The study of dialogue 
gives reason to talk about it as a multifaceted phenomenon. Replicas-stimuli and 
replicas-reactions, united by a single topic, have their structural and semantic 
features, as well as their communicative orientation. The basic unit of analysis of a 
dialogical text is a dialogical entity, as a whole communicative unit, which is a 
coherent sequence of speech actions that form a kind of complex speech act - an 
interactive or dialogue action. Success in the study of dialogical chains as units that 
are relevant for the formation of different types of texts of works into which these 
chains are included is achieved precisely by referring to the doctrine of speech acts, 
i.e. speech works that allow you to combine the illocutionary intentions of the 
communicants, a relatively complete segment of speech and the achieved result. 
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Анотація. В роботі розглядаються питання впливу соціальних факторів на процес 
залучення громадян на прийняття державно управлінських рішень. Доведено необхідність 
виходу за межі суто технологічного фокусу при дослідженні проблем електронної участі. 
Запропоновано визначення електронної участі як динамічного аспекту електронної 
демократії. Проаналізовано особливості дослідження електронної участі в контексті 
впливу соціальних чинників, зв’язок цієї сфери з процесами, що відбуваються у суспільстві. 
Запропоновано використовувати кількісні та якісні методи соціологічних досліджень для 
ефективного зворотного зв’язку від громадян та ідентифікації перешкод на шляху розвитку 
е-демократії  

Ключові слова: електронне урядування, електронна демократія, політична участь 
громадян, залучення громадян, електронна участь  

Abstract. The paper considers the impact of social factors on the process of involving citizens 
in public administration decisions. The necessity of going beyond the purely technological focus in 
the study of the problems of electronic participation is proved. The definition of e-participation as a 
dynamic aspect of e-democracy is proposed. The features of the study of e-participation in the 
context of the influence of social factors, the connection of this area with the processes taking place 
in society are analyzed. It is proposed to use quantitative and qualitative methods of sociological 
research for effective feedback from citizens and identification of obstacles to the development of e-
democracy 

Key words: e-governance, e-democracy, political citizen participation, citizen involvement, e-
participation  

Вступ.  
Вже понад п’ять років в Україні електронна демократія розвивається в 

практичній площині завдяки запровадженню нових інструментів електронної 
участі, таких як е-петиції, е-консультування, бюджети участі, сервіси відкритих 
даних. За цей час стало можливим відійти від суто теоретичних розмірковувань 
до більш точного аналізу процесів е-демократії завдяки накопиченню значного 
масиву емпіричних даних. Використання статистики електронних сервісів 
необхідне не лише для дослідження технологічного боку е-участі. На жаль, 
більшість соціальних та політичних процесів, що формують порядок денний у 
взаємодії громадян та влади за допомогою ІКТ на сучасному етапі, 
залишаються у тіні. Державні управлінці, вчені та представники 
громадянського суспільства вимушені лише констатувати результат впливу 
широкого спектру соціальних чинників, які прямо не пов’язані з використанням 
IT-інструментів, на стан залученості населення до прийняття державно 
управлінських рішень. Тому необхідно чітко ідентифікувати соціальні 
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проблеми, що дотичні до процесу становлення інструментів е-участі для 
подальшого успішного конструювання системи е-демократії в Україні. 

Основний текст.  
Наявність своєчасного зворотного зв’язку від населення є запорукою 

успішного проектування інструментів е-участі. Наскільки популярним є той чи 
інший сервіс, які незручності можуть виникнути під час користування ним, які 
сподівання покладають громадяни на електронну взаємодію з владою щодо 
прийняття спільних рішень – на всі ці питання можуть допомогти відповісти 
соціологічні опитування населення. В Україні, наприклад, анкетування щодо 
використання інструментів е-участі на місцевому рівні проводилося в рамках 
дослідження індексу місцевої е-демократії Центром розвитку інновацій [1]. 

Власне, опитування громадян також є одним з базових інструментів е-
участі. Можливість дізнаватися думку населення включена в блок інструментів 
консультації з громадськістю на платформі електронної демократії E-Dem[2]. 
Проте, якщо опитування і стосуються користування сервісами е-участі, вони 
здатні зафіксувати лише загальні прояви певних проблем, наприклад зниження 
зацікавленості населення до використання інструментів е-демократії або рівень 
обізнаності щодо наявності електронних сервісів у місті.  

Тому окрім опитувань, що мають на меті суто практичні цілі, наприклад, 
отримання зворотного зв’язку для вдосконалення інтерфейсу певного додатку 
для електронної участі, існує актуальність проведення більш глибоких 
досліджень для ідентифікації соціальних проблем і тенденцій у царині 
електронного залучення громадян. Але, для початку, маємо чітко окреслити 
межі електронної участі. З одного боку, з точки зору публічного управління, 
електронна участь є підсистемою електронного урядування. З точки зору 
демократичної теорії – електронна участь є видом політичної участі громадян.  
При цьому сервіси е-участі являють собою особливу групу IT-інструментів, що 
використовуються в державному управлінні. Також існує дискусія щодо того, 
чи є процесами е-участі лише відносини між громадянами та урядам (GtoC), 
або до них можна віднести і горизонтальні комунікації між громадянами 
(CtoC), що не ініційовані владою та виникають поза межами офіційних 
державних сервісів, що існують в системі е-демократії (наприклад, обговорення 
в соцмережах).  

Щодо співвідношення понять е-демократія та е-участь, то, хоча деякі 
дослідники використовують їх як синоніми, електронна участь є складовою е-
демократії, її базовим «стовпом» поряд з прозорістю, підзвітністю та 
громадянською освітою[3]. В нашому дослідженні ми пропонуємо  
використовувати е-участь як динамічний аспект електронної демократії – яка є 
особливою системою суспільних відносин, а електронна участь, в свою чергу – 
проявом її розвитку, способом досягнення цілей даної системи. Тому е-участь в 
нашому розумінні є складним процесом, а не тільки набором цифрових 
інструментів. Власне, залучення до прийняття державно управлінських рішень 
– це найвища точка розвитку взаємодії між громадянами та владою, третя 
сходинка е-участі після е-інформування та е-консультування.    
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Досліджуючи громадську політичну участь загалом, є вірогідність віднести 
до цієї категорії ледь не всі соціальні процеси, адже подекуди дійсно важко 
провести межі цього феномену[4]. З електронною участю  нібито все простіше 
– вона здійснюється в межах певних електронних інструментів, але це не 
означає, що на неї не впливають соціальні фактори, що не мають прямого 
стосунку до впровадження даних технологій. Багато досліджень електронної 
участі базуються на аналізі окремих її інструментів, технологічних питань, 
дослідницький фокус надто вузький, щоб осягнути більш глобальні проблеми 
та бар’єри на шляху розвитку е-демократії. З іншого боку, є спокуса визначити 
будь-яку проблему українського суспільства як перешкоду для успішної 
взаємодії громадян і влади, що також не полегшує дослідницькі задачі. Але, 
тим не менш, без докладного аналізу соціальних процесів неможливо зрозуміти 
деякі аспекти електронної участі, наприклад, проблему низької залученості 
громадян, маніпулювання суспільною свідомістю окремими політиками під час 
використання сервісів е-демократії з метою досягнення власних цілей, 
нерелевантність показників електронної участі та їх слабкий зв’язок зі станом 
реальної демократії в країні тощо.  

Висновки.  
Електронна участь є специфічною сферою діяльності людей, яка не є 

ізольованою від процесів у суспільстві, тому досліджувати її бажано не тільки з 
суто технічної перспективи, але і з врахуванням соціальних факторів, що 
впливають на неї. Тому бажано застосовувати кількісні і якісні соціологічні 
методи для ідентифікації існуючих проблем і тенденцій. Їх результати будуть 
корисними не тільки представникам наукових кіл, але і публічним управлінцям 
для подальшого формування політики щодо надання громадянам можливостей 
для спільного прийняття рішень. Адже самих лише інструментів недостатньо, 
наявність технології не є автоматичною умовою успішного залучення громадян. 
Влада має чітко розуміти, в яких умовах розвивається е-демократія, щоб 
забезпечити максимальну прозорість у відносинах з громадянами, підвищити 
довіру до державних інституцій та зробити використання сервісів е-участі 
дійсно результативним.    
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Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные теоретические вопросы 

сочетания диспозитивных и императивных начал исполнительного права в контексте 
научной дискуссии о месте данного правового образования в системе российского права. 
Отмечена необходимость разграничения  отношений, возникающих при исполнении 
судебных и других актов, вынесенных на основании отраслей частного права – с одной 
стороны, и отраслей публичного права – с другой. Это обусловлено принципиально 
различным соотношением императивных и диспозитивных методов правового 
регулирования соответствующих отношений. В первом случае правомерно говорить о 
частном исполнительном праве, во втором – о публичном. 

Ключевые слова: исполнительное право, исполнительное производство, частное 
право, публичное право. 

Annotation. The article deals with conceptual and theoretical issues of combining dispositive 
and imperative principles of Executive law in the context of a scientific discussion about the place 
of this legal entity in the system of Russian law. It is noted that there is a need to distinguish 
between relations arising in the execution of judicial and other acts issued on the basis of private 
law on the one hand, and public law on the other. This is due to the fundamentally different ratio of 
imperative and dispositive methods of legal regulation of the relevant relations. In the first case, it 
is legitimate to talk about private Executive law, in the second – about pub-personal. 

Keywords: executive law, enforcement proceedings, private law, public law. 
На протяжении последних десятилетий в российской правовой науке 

ведется дискуссия о юридической природе и отраслевой принадлежности 
правовых норм и институтов, регулирующих отношения, возникающие при 
исполнении актов судов и иных юрисдикционных органов1. Высказанные точки 
зрения варьируются от признания их частью гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального права, имеющей, соответственно частно-
правовую природу, до отнесения их к административному праву и 
рассмотрению через призму механизмов государственного принуждения, 
осуществляемого органами исполнительной власти. При этом большинство 
ученых едины в том, что до настоящего времени наукой не выработано 
стройной, логически завершенной концепции, позволяющей точно 
идентифицировать данное правовое образование. 

Принято считать, что основополагающими «отраслеобразующими» 
критериями в праве являются предмет и метод правового регулирования. Но 
если предмет отрасли права всегда уникален, то метод правового 
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цивилистические основы / Д.Х. Валеев, М.Р. Загидуллин, Е.К. Костюшин и др.; под ред. Д.Х. Валеева, М.Ю. 
Челышева. М.: Статут, 2009.; Гусаков С.Ю. Об исполнительном (гражданском исполнительном) праве // 
Практика исполнительного производства. 2019. №1. С. 6 – 15; Малюшин К.А. Принципы гражданского 
исполнительного права: проблемы понятия и системы / науч. ред. В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 
Серия "Гражданский и арбитражный процесс: новые имена & новые идеи". Кн. 3; Ситдикова Л.Б., Свирин Ю.А. 
Онтологическая природа гражданского исполнительного права // Исполнительное право. 2009. № 4. С. 24 – 28; 
Максуров А.А. Предмет и метод гражданского исполнительного права // Исполнительное право. 2009. № 1. 

consultantplus://offline/ref=C7086CC26DA49D28603074B4E76407BEAB09522574AC918D8E5B863FF5AC44DF0459C87386EC694A2B10F890B44EBFC9E15F5CE518155E5B57D
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регулирования – категория более универсальная. Нет особых, специфических 
методов, присущих какой-либо отдельно взятой отрасли права. Есть три 
универсальных способа правового регулирования – дозволения, предписания и 
запреты, других изобрести невозможно. Дозволения образуют диспозитивный 
метод правового регулирования, предписания и запреты – императивный. И в 
том или ином сочетании, в различной пропорции именно эти два метода 
используются всеми отраслями права. 

Рассмотрим с этих позиций такое относительно молодое правовое явление, 
как исполнительное право. 

Прежде всего, необходимо разграничивать исполнение судебных и других 
актов, вынесенных на основании отраслей частного права – с одной стороны, и 
отраслей публичного права – с другой. Это обусловлено принципиально 
различным соотношением императивных и диспозитивных методов правового 
регулирования соответствующих отношений. Если в рамках частного 
исполнительного процесса в полной мере действует принцип автономии воли 
сторон, позволяющий регулировать отношения сторон мировым соглашением, 
то публичный исполнительный процесс такую возможность исключает 
полностью или существенно ограничивает. Например, взыскатель и должник не 
могут изменить сумму административного штрафа, наложенного в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

Показательна в этом отношении арбитражная практика, сложившаяся по 
вопросу возможности заключения мировых соглашений при рассмотрении 
налоговых споров.  

Минфин России по этому вопросу занял однозначную позицию о 
невозможности договорного урегулирования налоговых споров, поскольку 
права и обязанности, связанные с уплатой налогов и сборов, устанавливаются 
исключительно законодательством2. Однако пунктом 27 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 
года № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» установлено, что 
арбитражным судам при рассмотрении налоговых споров необходимо иметь в 
виду, что само по себе заключение соглашения об их урегулировании, 
предусмотренного статьей 190 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, не противоречит закону и не нарушает права и 
законные интересы других лиц. 

В то же время, исходя из публично-правовой природы налоговых споров 
предметом названного соглашения не может являться изменение налоговых 
последствий спорных действий и операций в сравнении с тем, как такие 
последствия определены законом. Например, предметом такого соглашения не 
могут выступать вопросы о снижении применимой налоговой ставки, 
изменении правил исчисления пеней, об освобождении налогоплательщика от 
уплаты налогов за определенные налоговые периоды или по определенным 
операциям. 

                                                 
2 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 2 октября 2018 года №03-02-07/1/71109. 

http://base.garant.ru/12127526/5434a9dc4ceb5e696a30fe12e328d51d/#block_190
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Говоря о частно-правовой природе исполнительного права, обусловленной 
сущностью норм материального права, следует отдельно следует остановиться 
на изложенной в литературе концепции так называемого «частного 
процессуального права», которая выражена в трудах Севастьянова Г.В., 
Сулейменова М.К.3 и некоторых других ученых, специализирующихся в 
области исследования вопросов третейского разрешения споров. Суть этой 
концепции заключается в противопоставлении традиционных процессуальных 
отраслей, регулирующих рассмотрение споров судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами (то есть государственное судопроизводство), институту 
третейского разбирательства (альтернативного рассмотрения споров). При этом 
гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право 
рассматриваются как отрасли публичного права, основанные на императивном 
методе правового регулирования, а нормы, регулирующие третейское 
разбирательство, - как институт и даже отрасль частного права, поскольку в 
нем, по мысли авторов, преобладают диспозитивные начала.  

Следует признать, что такой подход имеет под собой некоторые 
теоретические основания, которые можно обнаружить в научных трудах, 
посвященных структурированию системы права. Авторы, рассматривающие 
традиционные процессуальные отрасли как публично-правовые, исходят из 
того, что предмет их регулирования охватывает отношения между гражданами 
(другими участниками процесса), с одной стороны, и судом – с другой стороны, 
то есть властеотношения4. При этом ни одно процессуальное правило не может 
быть изменено сторонами. Стороны могут пользоваться или не пользоваться 
принадлежащими им процессуальными правами, но отказаться от них, 
изменить их не могут. Следовательно, по мысли сторонников такого подхода, 
указанные отрасли являются публично-правовыми. И если следовать этой 
логике, то исполнение судебных актов, также регулируется нормами 
публичного права, и о частном исполнительном праве теоретически речь можно 
вести исключительно в рамках развития концепции децентрализованного 
(третейского) разрешения споров, и то с известными оговорками. Насколько 
такой подход верен? 

Как известно в основе разграничения отраслей права на частные и 
публичные лежат суть, природа социального интереса, реализация и защита 
которого обеспечиваются правовыми нормами, а не состав участников 
правоотношений и даже не преобладающий метод правового регулирования. 
Любая процессуальная норма производна и зависима от материальной. 
Представим любой разрешаемый судом гражданско-правовой спор, связанный 

                                                 
3 Севастьянов Г.В. Теория частного процессуального права VS «судоизация и материализация арбитража» // 

Закон. 2020. № 1. С 78-87; Сулейменов М.К. Частное процессуальное право как самостоятельная отрасль права 
// Третейский суд. 2019. N 3. С. 66 - 81. 

4 Так, М.М. Богуславский отмечает, что процессуальное право в правовой системе каждого государства 
традиционно относится к публичному праву, поскольку здесь речь идет об отношениях по вертикали: между 
государством (точнее, судебной властью) и гражданином или иным субъектом. Согласно господствующей 
точке зрения в рассматриваемых отношениях определяющую роль играют не частноправовые отношения, а 
публично-правовые начала. См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учеб. М., 2019. С. 490. См. 
также: Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учеб. СПб., 2005. С. 263 и др. 
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например, с неисполнением договора. Главная задача суда – правильно 
истолковать и применить нормы материального права, при безусловном 
соблюдении процессуальных норм. Сторонники «опубличивания» 
процессуальных отраслей не учитывает того простого обстоятельства, что 
возможность лица распорядиться по своему усмотрению материальным правом, 
полностью делает процесс зависимым от этого усмотрения, то есть 
диспозитивным по сути. Он может прекратиться в любой момент по желанию 
истца либо на основании мирового соглашения сторон. В чем здесь 
императивность? Более того, само право на обращение с иском в суд, 
диспозитивно. И в этом заключается коренное, принципиальное отличие 
процессуальных отраслей, «продолжающих» частные отрасли права, от 
уголовного процессуального права и других публичных процессуальных 
отраслей и институтов, где обращение в суд является обязанностью 
соответствующего субъекта, и произвольное прекращение процесса 
невозможно. 

В то же время в идее автономизации и усилении диспозитивных начал в 
гражданском и арбитражном процессе, безусловно, есть рациональное зерно. 
Общей тенденцией развития частного права, как в Российской Федерации, так и 
во всем мире, является усиление роли альтернативных способов разрешения 
споров и исполнения вынесенных решений, без участия государственных 
органов. Фактически ничего не препятствует введению в отечественное 
законодательство института частных судебных приставов, с предоставлением и 
прав, схожих с теми, что предоставлены сегодня государственной службе, а 
также внедрению в практику исполнительного производства процедур 
медиации и иных средств, направленных на урегулирование разногласий и 
противоречий сторон на стадии исполнения судебных актов. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в исполнительном 
праве сочетаются диспозитивные и императивные начала. При этом 
необходимо разграничивать исполнение судебных и других актов, вынесенных 
на основании отраслей частного права – с одной стороны, и на основании 
отраслей публичного права – с другой. Это обусловлено принципиально 
различным соотношением императивных и диспозитивных методов правового 
регулирования соответствующих отношений. В первом случае правомерно 
говорить о частном исполнительном праве, во втором – о публичном. 
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Аннотация. В работе рассматривается роль женщин в войнах России 20 столетия и 

анализируется их вклад в военные события рассматриваемого периода. 
Ключевые слова: Женщины, война, гражданская война, подвиг 
Abstract. The paper examines the role of women in the wars of Russia in the 20th century and 

analyzes their contribution to the military events of the period under review 
Key words: Women, war, civil war, feat 
Вступление. В нашей истории есть множество примеров участия женщин 

и их героического поведения в боевых действиях. Поначалу они носили лишь 
частный характер, были неким исключением из правил. Но всему, что 
начинается с чего-то малого, свойственно расти, приобретать совсем другие 
масштабы.  

Так в годы Первой мировой войны число женщин, вступивших в ряды 
военнослужащих, стало стремительно увеличиваться. Стихийное 
формирование войсковых частей из женщин-добровольцев приняло массовый 
характер. Женщины принимали непосредственное участие во всех боевых 
конфликтах нашего государства, и об их роли можно говорить бесконечно.  

Например, медицинские сестры, молодые девушки, которые выносили 
раненых самостоятельно с поля боя, оказывали первую медицинскую помощь и 
спасали жизни. Важную роль в истории Великой Отечественной войны сыграли 
радистки, благодаря которым планировались спецоперации, наступления и 
передавалась вся важная информация. Снайперами чаще были именно 
женщины.  

Помните, знаменитые женские батальоны, которые начали формироваться 
еще в 1914 году, когда представительницы прекрасного пола сражались 
наравне с мужчинами за Родину.  

Основной текст  
1.1. Женский батальон смерти в годы первой мировой войны 
С началом первой мировой войны, Мария Бочкарева приходит на 

призывной пункт, с просьбой отправить ее  в действующую армию. Ей 
отказали, предложив стать сестрой милосердия, но Бочкарева отправляет 
телеграмму императору, и дело решается в ее пользу. Был кинут клич, и вскоре 
был сформирован первый женский батальон. 

8 июля 1817 года женщины впервые вступили в бой. За три дня полк 
отразил 14 атак германских войск. Таким образом, первый в России женский 
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батальон смерти сделал гораздо больший вклад в военную историю, нежели, 
кажется на первый взгляд. По моему мнению, 1917 г. смело можно назвать 
годом начала активной "феминизации" вооруженных сил России. 

1.2. Роль женщин на гражданской войне 
После революции 1917 г. и окончания первой мировой войны по всей 

России заполыхала новая война — Гражданская. Этот период в российской 
истории называют сложным, трагичным временем. Вместе с мужчинами в ряды 
различных армий шло немало женщин. Проблема положения женщины в войне 
актуальна до сих пор, так как именно Гражданская война стерла главное 
препятствие для внедрения женщины в армейскую среду — принадлежность 
женщины к своему полу. До этого в военных конфликтах, в которых 
участвовала Россия, женщины, могли выполнять лишь роль сестер милосердия, 
Гражданская война провозгласила борьбу «за интересы всех без различия 
пола». 

1.3. Участие женщин в Великой Отечественной Войне 
Женщины были на линии фронта: медиками, лётчицами, снайперами, в 

частях ПВО, связистками, разведчицами, шофёрами, топографами, 
репортерами, даже танкистками, артиллеристами и служили в пехоте. 
Женщины активно участвовали в подполье, в партизанском движении. 

Женщины и девушки шли в партийные и комсомольские организации, в 
военные комиссариаты и там настойчиво добивались отправки на фронт. Среди 
добровольцев, подавших заявления об отправке в действующую армию, до 50% 
ходатайств было от женщин. 

Впервые в истории в годы Отечественной войны в Вооруженных Силах 
нашей страны появились женские боевые формирования. Из женщин-
добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 46-й гвардейский 
ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й 
истребительный полк ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелковая 
бригада, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская 
школа снайперов, Отдельная женская рота моряков. 

В военные годы была создана стройная система медико-санитарного 
обслуживания сражающейся армии. Существовала так называемая доктрина 
военно-полевой медицины. На всех этапах эвакуации раненых — от роты 
(батальона) до госпиталей глубокого тыла — самоотверженно несли 
благородную миссию милосердия медики-женщины. 

О подвиге женщин - военных медиков напоминает скульптурный 
памятник в Калуге. В сквере на улице Кирова на высоком пьедестале 
возвышается во весь рост фронтовая медицинская сестра в плащ-палатке, с 
санитарной сумкой через плечо. Город Калуга в годы войны был средоточием 
многочисленных госпиталей, которые вылечили и вернули в строй десятки 
тысяч бойцов и командиров. Потому-то и соорудили в святом месте монумент, 
у которого всегда цветы. 

История еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной 
борьбе за Родину, какое показали советские женщины в годы Великой 
Отечественной войны. Добившись зачисления в ряды воинов Краской Армии, 

https://topwar.ru/history/
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женщины и девушки овладели почти всеми военными специальностями и 
вместе со своими мужьями, отцами и братьями несли военную службу во всех 
родах войск Советских Вооруженных Сил. 

Заключение и выводы 
Великая Отечественная война, в которой Советский Союз одержал победу, 

не только историческое событие, определившее судьбу человечества. В эти 
трудные годы получили свое максимальное выражение идейные, моральные и 
нравственные черты присущи человеку социалистического общества. 

Большим испытанием явилась война для женщин нашей страны, которые 
не только перенесли горечь утраты родных и близких, претерпели не только 
величайшие лишения и трудности военного времени, но и прошли сквозь все 
тяготы и невзгоды фронтовой жизни. А женщины, работавшие в тылу страны, 
вынесли на своих плечах основную тяжесть труда на производстве и в сельском 
хозяйстве. Великая и благородная цель: отстоять социалистические завоевания, 
защитить мирный труд, свободу и независимость Страны Советов - двигала 
всеми помыслами и свершениями советских женщин, помогла им преодолеть 
все трудности и невзгоды, навязанные войной. 

Советский народ с благодарностью вспоминает воинов Вооруженных сил 
страны, отважных партизан, тружеников тыла, чьи героические руки 
обеспечили мир во всем мире. Эта победа избавила многие народы Европы и 
Азии от ига фашистских захватчиков. Свой вклад в победу над фашизмом 
внесли и женщины Страны Советов. 

 

Литература  
1. Интернет, статья «Участие женщин в Великой Отечественной войне» 

(http://www.otvoyna.ru/statya21.htm) 
2. Интернет, сайт, посвящённый женщинам в сражениях// prohorovskoe—

pole.ru›index.php/history/dead.html. 
3. Мурманцева, В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. 

М, 1974. 
4. Никонова, О Женщины, война и «фигуры умолчания» //http: 

//www.playcast.ru/view/1221518/ce521316f1451f1035e60483471fb2b48b8e535cpl 
5. Статья о женщинах на войне во время Великой отечественной войны   

https://topwar.ru/3602-rol-zhenshhin-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-cifry-i-
fakty.html  

6. Первый канал [Электронный ресурс] http://www.1tv.ru/. - последнее 
обращение  

7. Петрова Н.К. Советские женщины в годы Великой Отечественной 
Войны. Великая Отечественная — известная и неизвестная: историческая 
память и современность: материалы междунар. науч. конф. (Москва — 
Коломна, 6—8 мая 2015 г.) / отв. ред.: Ю.А. Петров; Ин-т рос. истории Рос. 
акад. наук; Рос. ист. о-во; Китайское ист. о-во и др. — М.: [ПРИ РАН], 2015. — 
312 с.: 16 л. ил. ISBN 978-5-8055-0281-2 – С. 95-106. 

8. https://www.kramola.info/vesti/rusy/russkie-zhenwiny-v-velikoj-
otechestvennoj-vojne. По материалам дневниковых записей Владимира 
Ивановича Трунина и сети Интернет. 

http://www.otvoyna.ru/statya21.htm
https://www.google.com/url?q=http://www.prohorovskoe-pole.ru/&sa=D&ust=1490869077780000&usg=AFQjCNGRoQ3irtwW_TMCXt0cMagGOPyWYw
https://www.google.com/url?q=http://www.prohorovskoe-pole.ru/&sa=D&ust=1490869077780000&usg=AFQjCNGRoQ3irtwW_TMCXt0cMagGOPyWYw
https://www.google.com/url?q=http://www.prohorovskoe-pole.ru/index.php/history/dead.html&sa=D&ust=1490869077781000&usg=AFQjCNFAnd_eeh0AsILqTcyJfOebz3FyDQ
https://topwar.ru/3602-rol-zhenshhin-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-cifry-i-fakty.html
https://topwar.ru/3602-rol-zhenshhin-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-cifry-i-fakty.html
https://www.kramola.info/vesti/rusy/russkie-zhenwiny-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://www.kramola.info/vesti/rusy/russkie-zhenwiny-v-velikoj-otechestvennoj-vojne


Technique and technology of the future '2020                                                                                    September 23-24 

Conference proceedings                                                                                                                                    103 

CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ 
 

Computer science, cybernetics and automatics 
 

CID: GE13-008                                                                                                                                    5 
METHOD OF HEAT IMPULSE MEASUREMENT USING THE LAWS OF THE 
REGULAR REGIME 

МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ІМПУЛЬСУ ТЕПЛОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАКОНІВ 
РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМУ 
Vorobiov L.Y. / Воробйов Л.Й, Dekusha L.V. / Декуша Л.В., Dekusha O.L. / Декуша О.Л. 
Ivanov S.O. / Іванов С.О., Kovtun S.I. / Ковтун С.І. 

 
CID: GE13-014                                                                                                                                  11 
UGC 004.7 
COMPUTER SYSTEM FOR CONTROL AND MANAGEMENT OIL AND GAS 
OBJECTS, BASIS OF SPECIALIZED COMPUTER NETWORK CC-LINK  

Babchuk S.M.  
 

Development of transport and transport systems 
 

CID: GE13-001                                                                                                                                  14 
METHOD OF EVALUATION OF WEAR RESISTANCE OF FRICTION 
VARIORS DEPENDING ON THE DURATION OF OPERATION OF 
TRANSMISSION OILS  

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПАР ТЕРТЯ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСМІСІЙНИХ ОЛИВ 
Biliakovych O.M. / Білякович О.М. 

 
CID: GE13-019                                                                                                                                  18 
FORMATION OF ICT-COMPETENCE OF CYBERSECURITY SPECIALISTS 
USING THE RESEARCH APPROACH 

ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КІБЕРБЕЗПЕКА»  
З ВИКОРИСТАННЯМ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ 
Pakhomova V.M. / Пахомова В.М., Domanskay H.A. / Доманська Г.А. 
 

Medicine and healthcare 
 
CID: GE13-022                                                                                                                                  23 
STRESSES ON TIBIA DUE TO ECCENTRIC FORCE IN THE FLATFOOT  

НАПРЯЖЕНИЕ ОТ ВНЕЦЕНТРЕННОЙ СИЛЫ НА БОЛЬШУЮ БЕРЦОВУЮ КОСТЬ ПРИ 
ПЛОСКОСТОПИИ 
Юнис Башир Н/Basheer N. Younis, Аль Салихи Геяс/Al-SalihiGheyath 

 
CID: GE13-023                                                                                                                                  26 
CLINICAL JUSTIFICATION OF OPTIMUM APPROACHES TO TREATMENT 
OF PATIENTS BY CHRONIC PYELONEPHRITIS WITH EXISTENCE OF 
ARTERIAL HYPERTENSION 

Piddubna Antonina, Makoviichuk Khrystyna 



Technique and technology of the future '2020                                                                                    September 23-24 

Conference proceedings                                                                                                                                    104 

CID: GE13-024                                                                                                                                  30 
ON PRECONDITIONS DYNAMIC MONITORING OF THE HEALTH OF 
CHILDREN UNDERGOING INTRAUTERINE INFECTIONS 

ЩОДО ПЕРЕДУМОВ ДИНАМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я 
ДІТЕЙ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНІ ІНФЕКЦІЇ 
Hyria O.M. / Гиря О.М., Lebedynets O.M. / Лебединець О.М. 

 
Biology and ecology 

 
CID: GE13-012                                                                                                                                  34 
CONCEPTUAL ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL SAFETY AND 
SUSTAINABILITY FOR INFORMATION AND METHODOLOGICAL 
PROVISION OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE EVALUATION OF 
ENTERPRISES 

АНАЛІЗ ПОНЯТЬ ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
Matis Y.O. / Матіс Є.О., Krot O.P. / Крот О.П. 

 
Agriculture, forestry, fishery and water management 

 
CID: GE13-009                                                                                                                                  37 
TECHNOLOGY FOR RESTORING FOREST PHYTOCENOES OF THE MIDDLE 
VOLGA REGION AFTER WILDFIRE 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
Domracheva Z. N. / Домрачева З.Н. 

 
CID: GE13-010                                                                                                                                  40 
NEW TYPES OF FERMENTED PRODUCTS  

Gunko S.M. / Гунько С.М., Trynchuk O.O./Тринчук О.О., Gunko T.S. / Гунько Т.С. 
 

Economy and trade 
 
CID: GE13-016                                                                                                                                  44 
FORMATION OF ENERGY EFFICIENT SOCIETY IN UKRAINE 

ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
Palamarchuk D. M. / Паламарчук Д. М. 

 
CID: GE13-017                                                                                                                                  47 
FUNCTIONING OF THE MILK MARKET AND MILK PRODUCTS 

ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКЦІЇ  
Gutsul T.A. / Гуцул Т.А. 

 
 
 
 
 
 



Technique and technology of the future '2020                                                                                    September 23-24 

Conference proceedings                                                                                                                                    105 

Management and marketing 
 
CID: GE13-002                                                                                                                                  49 
CHANGING EMPLOYEES BEHAVIOR BY CONSOLIDATION METHODS 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ МЕТОДАМИ КОНСОЛИДАЦИИ 
Jorovlea E. L./ Жоровля Э. Л. 

 
CID: GE13-007                                                                                                                                  56 
SPECIFICS OF MARKETING ACTIVITY AT THE ENTERPRISES OF THE 
BLACK SEA REGION 

СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 
Зубков Р.С. / Zubkov R.S. 

 
Education and pedagogy 

 
CID: GE13-005                                                                                                                                  61 
THE PROCESS OF SUPPORTING SOCIAL INTERACTION OF OLDER 
PRESCHOOLERS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Lebedeva N.A. / Лебедева Н.А. 

 
CID: GE13-015                                                                                                                                  65 
DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SKILLS OF TEACHERS OF 
PROFESSIONAL TRAINING BY MEANS OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Маринченко І.В. / Marynchenko I.V.  

 
CID: GE13-018                                                                                                                                  69 
ON THE ISSUE OF TEACHING MATHEMATICS IN THE SYSTEM OF 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF 
DISTANCE LEARNING 

К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
Rynkova A.A. / Рынкова А.А. 
 

Physical education and sport 
 
CID: GE13-003                                                                                                                                  73 
THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN STRENGTHENING HEALTH OF 
STUDENTS 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
Makarova E.A./Макарова Е.А., Sharipova G.K. / Шарипова Г.К.,  
Mustafina K.K./Мустафина К.К. 
 



Technique and technology of the future '2020                                                                                    September 23-24 

Conference proceedings                                                                                                                                    106 

CID: GE13-006                                                                                                                                  77 
BADMINTON IS A MEANS OF ATTRACTING STUDENTS TO REGULAR 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

БАДМИНТОН – СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
Antipova Zh.I. / Антипова Ж.И., Barsukova T.A. /Барсукова Т.А. 

 
Philology, Linguistics and Literary Studies 

 
CID: GE13-004                                                                                                                                  82 
THE BAKHTIN'S CHRONOTOPE CATEGORY AS A MULTILEVEL 
ABSTRACTION 

КАТЕГОРІЯ ХРОНОТОПУ БАХТІНА ЯК БАГАТОРІВНЕВА АБСТРАКЦІЯ 
Mitina L.S. / Мітіна Л.С. 

 
CID: GE13-020                                                                                                                                  87 
THE PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF DIALOGICAL ENTITIES IN THE 
ENGLISH LANGUAGE 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Suima I.P./ Суима И.П. 

 
Legal and political sciences 

 
CID: GE13-013                                                                                                                                  91 
ELECTRONIC PARTICIPATION IN UKRAINE IN TERMS OF SOCIAL 
FACTORS 

ЕЛЕКТРОННА УЧАСТЬ В УКРАЇНІ В РОЗРІЗІ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ 
Semenova K.O. / Семенова К.О. 

 
CID: GE13-021                                                                                                                                  95 
COMBINATION OF DISPOSITIVE AND IMPERATIVE PRINCIPLES IN 
EXECUTIVE LAW 

СОЧЕТАНИЕ ДИСПОЗИТИВНЫХ И ИМПЕРАТИВНЫХ НАЧАЛ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРАВЕ 
Pilipenko E.A./Пилипенко Е.А. 

 
History 

 
CID: GE13-011                                                                                                                                100 
THE ROLE OF WOMEN IN WARS IN THE EARLY 20TH CENTURY 

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ВОЙНАХ В НАЧАЛЕ 20 СТОЛЕТИЯ  
Korotkova Y. А / Короткова Ю.А., Larionova D.S. / Ларионова Д.С. 

 
 
 
 
 
 



Technique and technology of the future '2020                                                                                    September 23-24 

Conference proceedings                                                                                                                                    107 

 

 
 

International scientific conference 
 

TECHNIQUE AND TECHNOLOGY OF THE 
FUTURE '2020 
Conference proceedings 

 
 

September 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development of the original layout - Sergeieva&Co 
 
 
 
 

Signed: 24.10.2020 
 

Sergeieva&Co 
Lußstr. 13 

76227 Karlsruhe 
 
 

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

 
 
 
 
 
With the support of research project SWorld 

www.sworld.education 




