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УДК 614.83
IDENTIFICATION OF EMERGENCY SITUATIONS OF FACILITIES OF
THE GRAIN ELEVATOR

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ
ЗЕРНОПРИЙМАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Volodchenkova N.V. / Володченкова Н.В.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
ORCID: 0000-0003-4617-7285
Chernyavskaya D.O. / Чернявська Д.О.
National University of Food Technologies, Kiev-33, Vladimirskaia, 68, 01601
Національний університет харчових технологій,
Київ, Київ-33, Володимирська, 68, 01601

Анотація. В представленій роботі наведено результати ідентифікації небезпек
виробничих об’єктів зерноприймального підприємства. Визначено, що однією із причин
виникнення надзвичайної ситуації на таких підприємствах є загоряння продуктів зберігання
та переробки. При визначенні небезпек виробничі об’єкти були поділені на технологічні
блоки. Для кожного блоку визначено чинники небезпек, розраховано об’єм речовин, що
можуть приймати участь у пожежі або вибуховому явищі. Розраховано зони ушкодження і
руйнації будівель і споруд, технологічного та енергетичного обладнання. Комплексне
застосування методів ідентифікації небезпек на підприємствах харчової промисловості дає
змогу розробляти та обґрунтовувати ефективні заходи щодо підвищення безпеки їх
функціонування.
Ключові слова: пил, природній газ, зерно, небезпека, вибух, пожежа, зони руйнування.
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охорони праці, промислової та цивільної безпеки: зб. мат. VII наук/метод/конф., Київ, 2012 / НТУУ "КПІ", – с. 97-99.
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4. Levchenko O.G. Doslidzhennya stijkosti promislovikh obyektiv shhodo diyi povi`tryanoyi
vibukhovoyi khvili//O.G. Levchenko, N.V. Volodchenkova// Problemi okhoroni praczi,
promislovoyi ta czivilnoyi bezpeki: zb. mat. VII nauk/-metod/konf., Kiyiv, 2012 / NTUU "KPI", –
s. 97-99.
Abstract. The paper presents the results of hazard identification of production facilities of a
grain elevator. It is determined that one of the causes of emergency in such enterprises is the
burning of storage and processing products. When identifying hazards, production facilities were
divided into technological block. For each block, hazard factors are identified, the amount of
substances that may be involved in a fire or explosion is calculated. The zones of damage and
destruction of buildings and structures, technological and power equipment have been calculated.
The integrated application of hazard identification methods in food processing enterprises enables
the development and justification of effective measures to improve the safety of their operation.
Key words: dust, natural gas, grain, danger, explosion, fire, destruction.
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УДК 613.64
HAZARDOUS ENVIRONMENTAL FACTORS IN COFFEE
MANUFACTURING INDUSTRIES

ШКІДЛИВІ ЧИННИКИ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИРОБНИЧИХ
ПРИМІЩЕННЯХ ВИРОБНИЦТВА КАВИ
Volodchenkova N.V. / Володченкова Н.В.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
ORCID: 0000-0003-4617-7285
Tuz T.S./ Туз Т.С.
National University of Food Technologies, Kiev-33, Vladimirskaia, 68, 01601
Національний університет харчових технологій,
Київ-33, Володимирська, 68, 01601

Анотація. У будь-якому закладі харчуванні у меню присутня кава. Вона слугує як
супровід до їжі, а також як самостійний напій. Особливо цей напій цінують в таких
закладах, як кав’ярня, еспресо-бар, будинки кави, кафе. Кожна з цих установ має різний
рівень інформованості про те, де і як виготовляється кава.
У даній роботі наведено результати аналізу стану повітряного середовища робочих
місць працівників закладів ресторанного господарства, які виготовляють каву та напої на
основі кави, визначено чинники, що утворюються при технологічному процесі виробництва
кави, охарактеризовано ступінь впливу шкідливих речовин на організм людини.
Метою дослідження є визначення шкідливих чинників повітряного середовища
виробництва кави з метою упередження професійних захворювань та нещасних випадків, як
на виробництві, так і для відвідувачів закладів ресторанного господарства.
Ключевые слова: зерно кави, умови праці, ароматичні речовини, пил кави, алергени.
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Abstract. At any catering establishment, there is coffee on the menu. It serves as an
accompaniment to food as well as a standalone drink. This drink is especially appreciated in
establishments such as a coffee shop, espresso bar, coffee house and cafe. Each of these
establishments has different level of awareness of where and how coffee is made.
In this article the results of the analysis of the air environment of the workplaces of the
employees of the restaurants, which make coffee and beverages on the basis of coffee are presented,
the factors is the formed during the technological process of coffee production are defined, the
degree aiso influence of harmful substances on the human body is characterized.
The purpose of the study is to determine the harmful factors in the air environment of coffee
production in order to prevent occupational diseases and accidents, both at the production and for
visitors to restaurants.
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УДК 616.314.17-002.2-031.81
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TREATMENT RESULTS OF
PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS USING
SELENIUM-CONTAINING DRUGS

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ З
ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ СЕЛЕН
Samoilenko A.V. / Самойленко А.В.
Gorshkova A.E. / Горшкова А.Є.
State Institution "Dnepropetrovsk Medical Academy"
ДЗ «Дніпропетровська медична академія»,м. Дніпро, Україна.

Анотація. Дані про патогенетичну роль перекисного окислення ліпідів свідчать про
доцільність антиоксидантної терапії, спрямованої на модифікацію локальних процесів в
ураженому пародонті з метою ліквідації їх деструктивного впливу на тканини пародонту.
Питання про застосування препаратів селену в комплексному лікуванні хронічного
генералізованого пародонтиту залишається відкритим
Ключові слова: хронічний генералізований пародонтит, селен, лікування захворювань
пародонту.
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Abstract.
Data on the pathogenetic role of lipid peroxidation indicates the advisability of antioxidant
therapy aimed at modifying local processes in the affected periodontium in order to eliminate their
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destructive effect on periodontal tissues. The question of the use of selenium preparations in the
complex treatment of chronic generalized periodontitis remains opened.
Goal: to increase the effectiveness of treatment of patients with chronic generalized
periodontitis by using selenium preparations.
Research materials and methods. To solve these problems, we examined 90 patients with
chronic generalized periodontitis between the ages of 27 and 43 years
Results and Discussion. The patients of the first group with chronic generalized
periodontitis were treated according to the traditional scheme. Patients of the second group with
chronic generalized periodontitis were treated according to a similar algorithm, with an additional
usage of an oily solution of retinol acetate, topically applied α-tocopherol acetate, ascorbic acid by
ultrafonophoresis. For the treatment of patients of the third group we used added the mineral
complex "Selenium active". Although periodontal tissue improvement occurred in all patients,
changes in the third group were more significant, indicating that the proposed regimen was
effective.
Conclusions. The inclusion of selenium in the scheme of complex treatment of chronic
generalized periodontitis significantly increases the effectiveness of it, which is determined by the
improvement of the clinical course of the disease.
Key words. Treatment of chronic generalized periodontitis, selenium.
CID: GE10-047

УДК 614.8
THE RELEVANCE OF USING MODERN DETECTORS TO PREVENT
FIRES AND THEIR CONSEQUENCES

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ СПОВІЩУВАЧІВ ДЛЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ
Garmash S.N. / Гармаш С.М.
c.agr.s., as.prof. / к.c.-г.н., доц.
ORCID: 0000-0002-2658-162Х
Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Gagarin avenue, 8, 49005
Український державний хіміко-технологічний університет,
Дніпро, пр. Гагаріна, 8, 49005

Анотація. Основні причини пожеж в Україні: необережне поводження з вогнем;
куріння в недозволених місцях при виконанні вогневих робіт, які пов'язані зі застосуванням
відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням деталей, устаткування, конструкцій до
температур, що можуть спричинити загоряння матеріалів та конструкцій. Представлена
класифікація сучасних сповіщувачів за видом контрольованого параметра (теплові, димові,
світлові, комбіновані), за видом зони (точкові та лінійні), за видом вихідного сигналу
(дискретні та аналогові), за кількістю можливих спрацьовувань (одноразові та
багаторазові), за способом реагування на параметри, що контролюються (максимальні та
диференційні). Вибір типу сповіщувачів, розробка алгоритмів і функцій системи пожежної
сигналізації виконується з урахуванням пожежної небезпеки та архітектурно-планувальних
особливостей об’єкта. Застосування сучасних сповіщувачів сприяє попередженню пожеж
та їх небезпечних наслідків.
Ключові слова: пожежна безпека, причини пожеж, нормативні акти, вражаючі
фактори пожеж, пожежні сповіщувачі
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Abstract. The main causes of fires in Ukraine careless handling of fire; smoking in
unauthorized places when performing fire work, which is associated with the use of open flames,
sparking and heating of parts, equipment, structures to temperatures that can cause the materials
and structures to ignite.
The classification of modern detectors by type of controlled parameter (thermal, smoke, light,
combined), by type of zone (point and line), by type of output signal (discrete and analog), by the
number of possible triggers (single and multiple), by the method of response is presented
controllable parameters (maximum and differential).
The choice of detector type, the development of algorithms and functions of the fire alarm
system is taking into account the fire risk and architectural features of the object. The use of
modern detectors contributes to the prevention of fires and their dangerous consequences
Key words: fire safety, causes of fires, regulations, fire hazard, fire detectors.
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УДК 004.051
LONWORKS NETWORK PARAMETERS ANALYSIS METHODOLOGY

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЗНАЧИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ LONWORKS СЕТИ
Dadenkov S.A. / Даденков С.А.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
SPIN: 2430-3875
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Komsomolskiy, 29, 614990
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь,
Комсомольский пр., 29, 614990

Аннотация. В работе предлагается методика количественной оценки значимости
параметров функционирования fieldbus-сети. Выполняется апробация методики на примере
анализа распространённой сети LonWorks. Исследуется значимость 25 параметров
функционирования для сетевых сценариев с различной загрузкой канала и различных сервисов
доставки информации. Полученные в работе результаты имеют практическую значимость
для разработки новых эффективных моделей, а также способствуют проработке
механизмов проектирования fieldbus-сетей с заданными вероятностными и временными
характеристиками передачи и обработки информации.
Ключевые слова: информационно-управляющая сеть, производительность, стек
протоколов, характеристики, fieldbus, LonTalk, LonWorks.
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Abstract. The paper proposes a methodology for the quantitative assessment of the
significance of the fieldbus network functioning parameters. The methodology is being tested using
the analysis of the widespread LonWorks network as an example. The significance of 25 functioning
parameters for network scenarios with different channel load and various information delivery
services is investigated. The results obtained in the work are of practical importance for the
development of new efficient models, and also contribute to the elaboration of mechanisms for
designing fieldbus networks with given probabilistic and temporal characteristics of information
transmission and processing.
Key words: control information network, performance, protocol stack, features, fieldbus,
LonTalk, LonWorks.
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УДК 512.2
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY
FOR PROVISION OF NUMERICAL VALUE OF PARAMETERS

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІІ ПРОГНОЗУВАННЯ
ЧИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
Levchenko A.A. / Левченко А.О.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
ORCID: 0000-0001-5550-0027
Odessa National University, Odessa, Dvoryanska, 2, 65029
Одесский национальный университет,
Одесса, Дворянська, 2, 65029

Аннотація. Робота спрямована на виявлення та аналіз особливостей реалізації
інформаційної технологіі гарантоздатного прогнозування чилових значень діагностичних
параметрів, що визначають справний стан високотехнологічних складних систем. Визначені
витоки втрати працездатності діагностичних засобів під час вирішення типових задач
прогнозування за різнорозмірними даними. Як шлях вирішення проблеми, запропоновано
метод представлення довгих чисел в двійковому коді за допомогою цілочисельних масивів.
Ключові слова: діагностика, числові параметри, гарантоздатні методи
прогнозування, втрата працездатності програмного забезпечення, різнорозмірні дані,
представлення довгих чисел в двійковому коді.
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Abstract. The work aimed at substantiating directions of development of reliable methods for
predicting the state of complex technical systems of high danger. The indicated probable sources of
disability of hardware-software complexes (systems of diagnostics of the second kind) during
solving typical tasks of forecasting on the various sizes data.The indicated probable sources of
disability of hardware-software complexes (systems of diagnostics of the second kind) during
solving typical tasks of forecasting on various sizes data. The method of representation of long
numbers in a binary code by means of integer arrays is described. The essence of the method is the
representation of numbers in the form of a base and a mantissa, and it allows eliminating rounding
errors during solvations of linear algebraic averages of large dimension.
Key words: testing, guaranteed methods of forecasting, loss of software, multi-dimensional
data, representation of long numbers in binary code.
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УДК 681.51.5.015
MODELS OF AUTO-CORRELATION FUNCTIONS OF ERGODIC CASE
PROCESSES IN THE BORING MANAGEMENT SYSTEM

МОДЕЛІ АВТОКОРЕЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ЕРГОДИЧНИХ ВИПАДКОВИХ
ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ БУРІННЯМ СВЕРДЛОВИН
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Івано-Франківськ, вул.Карпатська,15,76019

Анотація. Проаналізовано моделі автокореляційних функцій випадкових процесів у
системах керування, а також функції передачі формуючих фільтрів. На основі
статистичних характеристик вхідного і вихідного сигналів лінійного дианмічного об’єкта
керування розроблено алгоритм інтерактивної ідентифікації функції передачі об’єктів
керування. За результатами досліджень зроблено висновок, що для такого складного
об’єкта керування як процес буріння, процедуру визначення його функції передачі необхідно
повторювати через певний час.
Ключові слова: автокореляційна функція, ідентифікація, функція передачі, оцінки
автокреляційних функцій, спектральна щільність, процес буріння.
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Abstract. Models of autocorrelation functions of random processes in control systems as well
as functions of transfer of forming filters are analyzed. Based on the statistical characteristics of
the input and output signals of the linear dynamic control object, an algorithm for interactive
identification of the control transfer function is developed. The research concluded that for such a
complex control object as a drilling process, the process of determining its transfer function must
be repeated several times.
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Aнотація. Визначено, що в основi сучасного типу eкономiчного зростання лeжить
рeалiзацiя потeнцiйних конкурeнтних пeрeваг, стимулювання iнвeстицiйно-орiєнтованого
та iнновацiйного розвитку. Підкреслено, що досвід країн з розвинутою економікою свідчить,
що стрімкий розвиток інформаційних технологій проявляється в посиленні інформаційного
забезпечення в економіці й управлінні, а також у постійній диверсифікованості
інформаційного сектора. Зазначено, що вдосконалення інформаційних технологій повинне
бути спрямоване на: значне підвищення показників ефективності використання
інформаційних технологій; спрощення доступу і розширення потенційних можливостей
засобів програмного забезпечення і широкого застосування «відкритих технологій»;
створення «дружнього» інтерфейсу для користувачів; істотне покращення якості та
функцій і інформаційних технологій, зниження їх вартості. Деталізовані ключові завдання,
які вирішують інформаційні системи автоматизації інноваційної діяльності.
Обґрунтованою що застосування найбільш ефективних інформаційних технологій, зокрема,
хмарних сервісів, дозволить спрямовувати процeси нагромаджeння iнформацiйного
потeнцiалу вітчизняних підприємств на опeративнe розв'язання наступних завдань.
Наведено переваги та недоліки існуючих моделей обслуговування різних видів хмарних
сервісів. Здійснено аналіз можливостей щодо вдосконалення усіх етапів ведення
логістичного бізнесу за допомогою сучасних автоматизованих систем управління.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інформаційні технології, технологічні рішення
автоматизації інноваційної діяльності підприємств, хмарні сервіси.
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Abstract. The basis of the modern type of economic growth lies in the realization of potential
competitive advantages, the stimulation of investment-oriented and innovative development. It is
emphasized that the experience of the countries with developed economies shows that the rapid
development of information technologies is manifested in the strengthening of information support
in the economy and management, as well as in the constant diversification of the information
sector. It is stated that the improvement of information technologies should be aimed at: a
significant increase in the efficiency of using information technologies; simplifying access and
enhancing the capabilities of software tools and the widespread use of "open technology"; creating
a user friendly interface; significant improvement in the quality and functions and information
technologies, and their cost reduction.
Key words: innovative development, information technologies, technological solutions for
automation of innovative activity of enterprises, cloud services.
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SMOOTHSTRIMING TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR CHANGING
THE DIRECTION OF VIDEO TRANSFER

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ SMOOTHSTRIMING ДЛЯ ЗМІНИ НАПРЯМКУ
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Аннотація. В роботі розглядається модифікація технології Smooth Streaming. Так як
існуюча технологія не володіє необхідними властивостями які дозволили б їй працювати з
сучасними сервісами відео контролю. Було вирішено змінити принцип роботи такої
технології. Стандартна технологія дозволяє віщати за принципом від одного до багатьох,
що не підходить для інтеграції її як відео контролю в СДН. Пропонована модифікація
працює за принципом від багатьох до одного і дозволяє одному об’єкту спостерігати за
багатьма он-лайн.
Ключевые слова: дистанційний відеоконтроль, Smooth Streaming, напрямок, якість
зображення, реакція серверу, адаптація відео потоку, час реакції.
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Abstract. The work deals with the modification of Smooth Streaming technology. Because the
existing technology does not have the necessary properties that would allow it to work with modern
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video control services. It was decided to change the principle of such technology. Standard
technology allows one-to-many broadcasting, which is not suitable for integrating it as video
control in VMS. The proposed modification works on a one-to-one basis and allows one entity to
watch many online
Key words: remote video control, Smooth Streaming, direction, image quality, server
response, video stream adaptation, reaction time.

Статья отправлена: 24.12.2019 г.
© Левченко А.О.
CID: GE10-034

УДК 681.5.01.23
ADAPTIVE INTELLIGENT СONTROL SYSTEM OF THE
TECHNOLOGICAL PROCESS FOR HYDROCRACKING

АДАПТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ
ПРОЦЕСОМ ГІДРОКРЕКІНГУ
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Аннотація. В роботі синтезовано адаптивну інтелектуальну систему керування
технологічним процесом гідрокрекінгу. Застосовано нейромережевий регулятор, параметри
якого обчислено на основі розробленого ПІД-регулятора. Зроблено висновки.
Ключові слова: регулятор, адаптивна інтелектуальна система керування,
гідрокрекінг, збурювальні впливи, ПІД-регулятор

Вступ.
Збільшення ефективності керування складними об’єктами нафтогазової
промисловості у сукупності з розвитком методів штучного інтелекту, пов’язане
з розробкою нових підходів керування, які враховують особливості сучасного
обладнання та технологій. Тому дослідження та використання нейронних
мереж, нечіткої логіки та гібридних систем в сучасних інтелектуальних
системах керування набуло широкого поширення, так як вони, завдяки своїм
особливостям, можуть адаптуватися до вхідних та збурювальних впливів, тим
самим забезпечуючи бажаний перебіг технологічного процесу.
Основний текст.
Якість готової продукції, ефективність та надійність реакторів залежить
від ефективності регулювання температури у колоні. Для цього здійснюють
аналіз динамічних властивостей колони, як об’єкта керування (ОК) системи
автоматичного керування технологічним процесом гідрокрекінгу [1].
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Для визначення динамічних властивостей ОК реалізований експеримент,
результат якого використовуємо для обробки даних. Нормовані значення
температури у колоні записали у командне вікно програмного пакету Matlab.

Рис. 1. Командне вікно із вхідними даними
В результаті використання додатку System Identification Toolbox отримали
передавальну функцію ОК за експериментальними даними (рис.2).

.
Рис. 2. Передавальна функція ОК в додатку System Identification
Toolbox
Точність співпадіння експериментальних даних до розрахункових
становить 99.32 %, що свідчить хорошу точність результату. Графік оцінки
перехідного процесу показаний на рисунку 3.

Рис. 3. Графік оцінки перехідного процесу
Ключовим елементом будь якої системи керування є регулятор [2].
Найпоширенішим є ПІД регулятор, який формує керуючий сигнал сумою трьох
складових: пропорційної, інтегральної і диференціальної. Структура схема з
ПІД-регулятором наведена на рисунку 4, а на рисунку 5 показаний графік
відповідного перехідного процесу.
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Рис. 4. Структура схема з ПІД-регулятором

Рис. 5. Графік перехідного процесу з ПІД-регулятором
За рекомендаціями авторів праць [3] та [4] для адаптивної інтелектуальної
системи керування синтезовано нейромережевий регулятор на основі
розробленого ПІД-регулятора (рис. 6). Для зчитування вхідного та вихідного
сигналів установлено два блоки «To Workspace» відповідно з назвами «р» та
«t», де вектор даних р – це вектор вхідних даних, вектор t – це вектор бажаних
виходів.

Рис. 6. Адаптивна інтелектуальна система керування
Cтворено двохшарову мережу Елмана, яка має 70 нейронів з функцією
активації tansig в першому прошарку та один нейрон з функцією активації
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purelin в другому прошарку з прямою передачею сигналу. В якості навчального
алгоритму вибраний алгоритм «Levenberg-Marquardt» (trainlm), який забезпечує
хорошу швидкість навчання.
Після завершення навчання нейромережевої моделі отримано графік
результатів навчання та тестування на контрольній підмножині. Зміну похибки
навчання нейромережі показано на рисунку 7.

Рис. 7. Зміна похибки навчання нейромережі
Після запуску синтезованої системи керування в Simulink отримано графік
перехідного процесу (рис.8).

Рис. 8. Графік перехідного процесу з нейрорегулятором
Заключення і висновки.
Було синтезовано адаптивну інтелектуальну систему керування
технологічним процесом гідрокрекінгу на основі нейромережевого регулятора.
Результати показують, що дана система керування забезпечує кращу
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швидкодію перехідного процесу у порівнянні з поширеною системою
керування з ПІД-регулятором.
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Анотація. У статті описано удосконалену технологію видобування високов’язкої
нафти. Для зниження в’язкості нафти використовується енергія пульсуючих потоків.
Завдяки поєднанню одночасної роботи струминного насоса з розділеними робочими
потоками і гідродинамічного кавітатора продуктивність свердловини з високов’язкими
нафтами збільшується у 2,5 рази.
Ключові слова: конструкція, пульсація, кавітатор, нафта, видобуток, продуктивність
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Abstract. This article «Use of energy of pulsating flows while producing high-viscosity
oil by jet pumps» describes advanced technology to extract high viscosity oil. In order to reduce
the
viscosity
of
the
oil
used
by
energy
pulsating
flows.
Due to
the
combination of simultaneous work of jet pump with divided working flows and hydrodynamic
cavitator
the productivity of the well with high-viscosity oils increases for 2.5 times.
This was confirmed by acceptance official field tests on the Buhruvativske oil field and on the basis
of them the act of work was made.
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Аннотация. В работе рассматривается математическое моделирование нагрева
лепесткового
элемента
экономайзера.
Обсуждается
применение
технологии
вычислительного эксперимента, который следует проводить на многопроцессорных
вычислительных системах.
Ключевые слова: теплообмен, котельный агрегат, экономайзер
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Abstract. The paper deals with mathematical modeling of heating of the petal element of the
economizer. The application of the technology of computational experiment, which should be
carried out on multiprocessor computer systems, is discussed.e paper deals with mathematical
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modeling of heating of the economizer petal element
Key words: heat exchange, boiler unit, economizer
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Анотація. Для протягування круглих отворів корпусних деталей силових
гідроциліндрів, було запропоновано метод комбінованого протягування за допомогою
збірного інструменту, оснащеного твердосплавними елементами з виступами на периферії,
які при пересуванні протяжки видавлюють гвинтові пази на поверхні деталі на всю глибину
припуску різання. Протягування круглих глибоких отворів, обов’язково повинен відбуватись в
умовах примусового поділу стружки або припуску. При проектуванні і розрахунках
рельєфоутворювальної частини, головними вихідними даними є характеристики заданого
макрорельєфу, його призначення, характеристики пластичності оброблюваного матеріалу,
а також спадкові властивості заготовки після деформуючого протягування.
Ключові слова: повний регулярний макрорельєф, деформуюче протягування,
комбінована протяжка, гвинтові канавки.
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Abstract. For reaching of the round openings of cabinet-type details of power hydrocylinders,
the method of the combined reaching was offered by a collapsible instrument, equipped hard-alloy
elements with appearances on periphery, which at the movement of protyazhki squeeze out spiral
slots on-the-spot detail on all depth of assumption of cutting. Reaching of the round deep openings,
necessarily must take place in the conditions of the forced division of shaving or assumption. In the
design and calculation of the relief forming part, the main starting data are the characteristics of a
given macro relief, its purpose, the plasticity characteristics of the material being processed, as
well as the hereditary properties of the workpiece after deforming stretching.
Keywords: complete regular macrorelief, deforming reaching, combined protyazhka, spiral
ditches.
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Анотація. Електричні фільтри мають один з найдосконаліших видів очищення газів
від завислих частинок пилу і туману. Найбільше поширення в промисловості знайшли сухі
електрофільтри. У цих апаратах очищення пилогазового потоку від пилу здійснюється за
тієї неодмінної умови, що температура знаходиться вище точки роси і, таким чином пил
вловлюється в сухому вигляді.
Ключові слова. Екологічна безпека, електричні фільтри, високовольтні елементи,
викиди шкідливих речовин.
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Abstract. Electric filters are one of the most advanced types of gas purification from
suspended dust and fog particles. The most widespread in the industry were dry electrostatic
precipitators. In these apparatus, the cleaning of the dust-gas stream from dust is carried out under
the indispensable condition that the temperature is above the dew point and thus the dust is trapped
in the dry state.
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Аннотация. В работе рассматриваются технологические особенности процесса
производства анилина, обосновывается его актуальность. Приводятся формулы для
расчета конструкционных параметров ректификационной колонны. Дается сравнительный
анализ характеристик датчиков нижнего уровня автоматизации для основных
технологических параметров процесса.
Ключевые слова: анилин, ректификационная колонна, параметр регулирования,
средство измерения, датчик.
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Summary. The work considers technological peculiarities of the process of aniline
production, justifies its relevance. Formulas are given for calculation of structural parameters of
rectification column. A comparative analysis of the characteristics of the lower level automation
sensors for the main process parameters is given.
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Аннотация.
В
работе
рассматривается
программа
«Инспектор-2019»,
предназначенная для автоматизации процесса инспекции систем менеджмента качества
предприятия. Программа, по заданным требованиям членов инспекторской группы,
генерирует опросный лист, содержащий вопросы по всем пунктам стандарта ISO 9001,
проводит анализ полученных результатов и формирует таблицы и графики, содержащие
оценку СМК, как по каждому разделу стандарта, так и оценку в целом.
Ключевые слова: менеджмент качества, инспекция, стандарт, база данных,
программа.

Вступление.
Система менеджмента качества (СМК) является одной из основных
структур любого предприятия, желающего занять устойчивое положение на
соответствующем рынке. В соответствии с требованиями международного
стандарта «ISO 9001:2015 Quality management systems - requirements (IDT)» и
разработанного на его основе национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015
[1] эта система должна соответствовать определенным требованиям и быть
сертифицирована уполномоченной на то организацией.
С целью сертификации и периодической проверки СМК создается
специальная группа, разрабатывающая необходимый вопросник и
проверяющая соответствие имеющейся документации стандарту, а также
квалификацию соответствующего персонала.
Подготовка вопросника – достаточно трудоемкая процедура, а от его
качества зависит полнота и объективность проверки. Для достижения этой цели
была разработана программа «Инспектор-2019».
Основной текст.
Программа (СУБД) «ИНСПЕКТОР-2019» была разработана для
автоматизации рутинной работы по формированию опросных при проведении
инспекций по проверке СМК как предприятия в целом, так и отдельных
подразделений, а также интеграции полученных результатов, расчета
показателей соответствия и построения необходимых графических элементов.
Программа состоит из двух основных частей:
1) база данных, включающая в себя 828 записей;
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2) программа ввода данных и обработки полученной информации,
реализованной на основе табличного процессора MS Excel (при необходимости
может быть осуществлен перенос программы на свободно распространяемые
табличные процессоры Calk, GNUMERIC и другие).
Запись базы данных состоит из 19 полей, разделенных на 3 основных
группы.
Первая группа «Подразделения» содержит 11 полей, в которых
указывается признак использования конкретного вопроса в конкретном
подразделении. В зависимости от потребностей инспекции и структуры
предприятия количество полей может быть изменено.
Вторая группа «Элементы стандарта» содержит два поля: номера разделов
и пунктов стандарта, соответствие которым СМК предприятия проверяется.
Третья группа «Оценка соответствия требованиям» содержит шесть полей,
содержащих информацию о результатах проверки по каждому пункту.
Генератор вопросов в соответствии с требованиями инспекционной
группы создает опросный лист, содержащий вопросы по каждому пункту
стандарта, выбираемые из базы данных случайным образом. По каждому
пункту стандарта может быть задано свое количество вопросов.
В процессе работы инспекторской группы заполняются поля результатов, а
по окончании сбора информации формируются показатели соответствия и
строятся графики, представляющие собой оценку СМК по каждому показателю.
На рис. 1 представлен вид общей диаграммы.

Рисунок 1 - Общий вид вкладки «Диаграмма общая»
Данная программа была апробирована на трех предприятиях. В результате
существенно снизилась трудоемкость процесса инспекции и повысилась
объективность оценки СМК.
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Заключение и выводы.
Была рассмотрена программа автоматизации процесса инспекции систем
менеджмента качества предприятия.
На основании опыта использования программы «Инспектор-2019» был
сделан вывод об эффективности ее применения.
Литература:
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Abstract. The paper considers the program "Inspector-2019", designed to automate the
process of inspection of quality management systems of the enterprise. The program, according to
the specified requirements of the members of the inspection team, generates a questionnaire
containing questions on all points of the ISO 9001 standard, analyzes the results and generates
tables and graphs containing the QMS assessment, both for each section of the standard and the
assessment as a whole.
Key words: quality management, inspection, standard, database, program.
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Анотація. Залучення вторинної алюмінієвої сировини з лакофарбовим покриттям до
металургійної переробки, незважаючи на значні економічні та екологічні переваги,
стримується забрудненням розплавів, що утворюються, неметалевими домішками та
газами. У роботі наведено аналіз причин забруднення алюмінієвих розплавів твердими
неметалевими домішками та газами. Для очищення від неметалевих домішок та водню
алюмінієвих розплавів, отриманих під час плавлення вторинної сировини, обґрунтовано вибір
фільтрування крізь зернисті фільтри. Алюмінієві розплави, що досліджувалися, отримано
плавленням використаного алюмінієвого пакування під шаром гранульованого
чотирикомпонентного флюсу (56 % NaCl, 22 % NaF, 15 % KCl, 7 % Na3AlF6). Як
фільтрувальний матеріал для дослідження вибрано магнезит, сплав фторидів кальцію та
магнію (50 % СаF2, 50 % MgF2). Приведено результати дослідження впливу матеріалу
фільтра, розміру зерен фільтрувального матеріалу, висоти шару фільтра, температури
фільтрування на ступінь рафінування розплаву.
Ключові слова: алюмінієвий розплав, вторинна алюмінієва сировина з лакофарбовим
покриттям, зернисті фільтри, фільтрування.
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Abstract. The involvement of secondary raw aluminium materials with lacquer and paint
coating in metallurgical processing despite significant economic and environmental benefits is
hampered by contamination of the formed melts with non-metallic impurities and gases. The paper
presents an analysis of the causes of aluminium melts contamination by solid non-metallic
impurities and gases. The choice of filtration through granular filters is substantiated for
purification of aluminium melts received by smelting of secondary raw materials. The investigated
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calcium and magnesium fluorides (50 % СаF2, 50 % MgF2) were chosen as a filter material for the
study. The results of the study of the influence of the filter material, the filter material grain size, the
filter layer height, the filtering temperature to the refining degree of the melt are presented.
Key words: aluminium melt, secondary raw aluminium materials with lacquer and paint
coating, granular filters, filtration.
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УДК 528
RESULTS OF GEODESIC OBSERVATIONS OF THE STRUCTURE OF THE
«МОTHER-IN-LAW BRIDGE» IN ODESSA CITY

РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОДЕЗИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ СПОРУДИ «ТЕЩИН
МІСТ» У М. ОДЕСІ
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Zakharchuk V.V. / Захарчук В.В.
senior lecturer / ст. викладач
Odessa State Academy of Building and Architecture, Odessa, Didrihsona st. 4, 65029
Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, вул. Дідріхсона 4, 65029
Анотація. За результатами фахових обстежень елементів і конструкцій встановлено
втрату фіксації опори мосту. Зафіксовано розгортання опори, розташованої із боку
Шахського палацу у бік моря, а протилежної (із боку Воронцовської колонади) – у бік міста.
Крім того, спеціальні конструктивні відбійники, розраховані на екстремальні (літні та
зимові) температурні зміни металу, вигнуті, зламані, оскільки не розраховані на рухи
кручення мосту. Згідно із висновком геодезичних спостережень за деформаціями «Тещиного
моста» виникли нерівномірні вертикальні зміщення західної, центральної і східної ділянок
мосту Зміщення призвели до викривлення профілю моста, що прийняв випуклу форму.
Ключові слова: пішохідний міст, опори мосту, деформація, геодезичний мониторинг,
реконструкція, точність.
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Abstract. According to the results of professional examinations of elements and structures,
the fixation of the bridge support was fixed. There was a deployment of a support located on the
side of the Shah Palace towards the sea and the opposite (on the Vorontsov colonnade) towards the
city. In addition, special structural bumpers designed for extreme (summer and winter) temperature
changes of the metal, curved, broken, because they are not designed for bridge torsional motions.
According to the conclusion of geodetic observations of deformations of the ". Mother-in-law
Bridge", uneven vertical displacements of the western, central and eastern sections of the bridge
appeared.
Key words: pedestal bridge, support the bridge, deformation, geodetic monitoring,
reconstruction, accuracy.
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УДК 664.859
ANALYSIS OF THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF CRANBERRY
NATURAL ENRICHMENTS INTENDED FOR USE IN HEALTH FOOD
TECHNOLOGIES

АНАЛІЗ БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ НАТУРАЛЬНИХ ЗБАГАЧУВАЧІВ З ЯГІД
ЖУРАВЛИНИ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ТЕХНОЛОГІЯХ
ОЗДОРОВЧИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Stetsenko N.O. / Стеценко Н.О.
c.с.s., as.prof. / к.х.н., доц.
ORCID: 0000-0001-6710-024X
National University of Food Technologies, Kyiv, Volodymyrska str. 68, 01601
Національний університет харчових технологій, Київ, вул.. Володимирська 68, 01601
Goiko I. Yu. / Гойко І.Ю.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
National University of Food Technologies, Kyiv, Volodymyrska str. 68, 01601
Національний університет харчових технологій, Київ, вул.. Володимирська 68, 01601

Анотація. В роботі обґрунтовано перспективи використання продуктів перероблення
ягід журавлини у технологіях продуктів оздоровчого призначення. На основі аналізу
літературних джерел розглянуто вміст біологічно активних сполук у свіжих ягодах та їх
дію на організм людини. Запропоновано способи отримання пюре та порошку ягід
журавлини, досліджено їх фізико-хімічні властивості та біохімічний склад. Проведено
порівняння вмісту функціональних інгредієнтів у свіжих ягодах та в отриманих
натуральних збагачувачах. Запропоновано спосіб використання порошку з ягід журавлини
для виробництва йогурту оздоровчого призначення.
Ключові слова: ягоди журавлини, пюре, порошок, натуральний збагачувач, оздоровчий
харчовий продукт, йогурт.
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Abstract. In the work the prospects of using cranberry products in technologies of wellness
products are substantiated. The content of biologically active compounds in fresh berries and their
effect on the human body are considered on the basis of the analysis of literature sources. Methods
of obtaining puree and powder of cranberry berries are proposed, their physical-chemical
properties and biochemical composition are investigated. The content of functional ingredients in
fresh berries and obtained natural enrichments is compared. A method of using cranberry powder
for the production of health yogurt is suggested.
Key words: cranberries, puree, powder, natural enrichment, health food, yogurt
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УДК 664.65
INNOVATIVE APPROACH TO DISH MAKING FOR SPORTS NUTRITION

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ СТРАВ
ДЛЯ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ
Operkhalska M./ Оперхальська М.
Kirpichenkova O. M. / Кирпіченкова О. М.
Stakhurska L. V./ Стахурська Л. В.
National university of food technologies, Kyiv, st. Volodymyrska 68
Національний університет харчових технологій, Київ,вул.Володимирська68

Анотація. Останнім часом усе більше уваги приділяється використанню
фармакологічних препаратів, дієтичних добавок, функціональних продуктів, які окрім
поновлення депо енергетичних ресурсів, чинять адаптогенну, відновлювальну дію на організм
людини. Тому в статті розглянуто розроблення борошняних страв підвищеної біологічної
цінності з використанням протеїну для коктейлів. Споживання даних страв дозволить
забезпечити спортсмена, або людину, що слідкує за своєю вагою, необхідною енергією і
водночас притримуватись дієти із підвищеним вмістом білків.
Ключові слова: протеїн, біологічна цінність, функціональна страва, борошняна
страва.
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Abstract. Recently, more and more attention is being paid to the use of pharmacological
preparations, dietary supplements, functional products which, in addition to the renewal of energy
resources depots, have adaptogenic, restorative effect on the human body. Therefore, the article
discusses the development of flours of high biological value using protein for cocktails. To get a
functional meal - a pancake with the addition of protein for the Vansiton MEGA PROTEIN PRO-70
Banana cocktail - we will use two variants of cooking - replacement of flour by 30% and 50%
protein. Such dosages will preserve good organoleptic characteristics of the products.
The amount of protein in dishes increased significantly: in fritters, with the addition of 30%
protein to the mass of flour, the amount of protein increased more than twice, and at 50% - almost
three times. In this way, consuming these meals will allow you to provide the athlete, or a person
who follows their weight, the energy they need, and at the same time adhere to a diet high in
protein.
Key words: protein, biological value, functional meal, flour meal.

Стаття відправлена: 27.12.2019 г.
© Оперхальська М., Кирпіченкова О.М., Стахурська Л.В.
CID: GE10-023

УДК 544.6.076.324.4
CHANGE IN CRYSTAL STRUCTURE AND ELEMENTAL COMPOSITION
OF THE CATHODE MATERIAL NMC AT THE STAGES OF
TECHOLOGICAL PROCESS FROM THE INITIAL POWDER TO THE
CATHODE FILM

ИЗМЕНЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
КАТОДНОГО МАТЕРИАЛА NMC НА СТАДИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ОТ ИСХОДНОГО ПОРОШКА ДО КАТОДНОЙ ПЛЕНКИ
Kurbatov S.V. / Курбатов С. В.
postgraduate student /аспирант
Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Sovetskaya St. 14
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Аннотация. В данной работе приведены результаты рентгеноструктурного и
элементного анализа катодного материала LiNixMnyCozO2 (NMC) на основных этапах
технологического процесса начиная с изготовления мишени, до окончательного отжига
катодной пленки. Результаты рентгеноструктурного анализа показали, что осажденная
пленка имеет аморфную структуру и частично кристаллизуется в процессе отжига.
Элементных состав определялся с помощью методов энергодисперсионной рентгеновской
спектроскопии (EDX) и времяпролетной вторичной ионной масс спектрометрии (TOFSIMS). Результаты показывают уменьшение содержания лития относительно состава
исходного порошка. Изменение массовой доли Ni, Co, Mn и кислорода незначительны.
Ключевые слова: технология, катод NMC, рентгеноструктурный анализ, элементный
анализ, твердотельные тонкопленочные литий ионные аккумуляторы.
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Abstract: The results of X-ray diffraction and elemental analysis of the cathode material
LiNixMnyCozO2 (NMC) at the main stages of the process from the manufacture of the target to the
final annealing of the cathode film are presented. The results of X-ray diffraction analysis showed
that the deposited film has an amorphous structure and partially crystallizes during annealing. The
elemental composition was determined by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and time-offlight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS). The results show a decrease in lithium content
relative to the composition of the starting powder. Changes in the mass fraction of Ni, Co, Mn, and
oxygen are insignificant.
Key words: technology, NMC cathode, X-ray diffraction analysis, elemental analysis, AllSolid-State thin-film lithium-ion batteries.
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ISSUES OF INFORMATION TECHNOLOGIES’ IMPLEMENTATION IN
THE MANAGEMENT OF A MODERN ENTERPRISEПРОБЛЕМИ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ
СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
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Abstract. The work is devoted to the analysis of existing problems of information
technologies’ introduction in the management of a modern enterprise. There have been defined the
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opportunities for application of internal integration of subjects and objects of internal (external)
audit, and external integrations of internal and external audit as sub-systems in one unified
information system; also there have been grounded the issues of audit efficiency as a process in
relations to improper use of information technologies. According to the results of the research, in
order to solve the problems of introduction of information technologies in the management of
modern enterprises, it is suggested to follow a clearly established sequence of steps.
Keywords: management, information technologies, enterprise, internal audit, external audit.
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Анотація. Робота присвячена аналізу існуючих проблем запровадження
інформаційних технологій в управління сучасним підприємством. Визначені можливості
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зв’язку iз неналежним заcтocуванням інформаційних технологій. За результатам
дослідження з метою вирішення проблем запровадження інформаційних технологій в
управління сучасними підприємствами запропоновано дотримуватись чітко встановленої
послідовності кроків.
Ключові слова: управління, інформаційні технології, підприємство, внутрішній аудит,
зовнішній аудит.
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ENTERPRISE
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Abstract. The process of ensuring the reliability of business entities is the driver of economic
growth throughout the country. In the research, according to the purpose of work, the author
analyzed foreign and domestic models for assessing the risk level of bankruptcy of agricultural
enterprises, highlighted their advantages and disadvantages. In the methodology for assessing the
risk of bankruptcy of an enterprise, it was proposed to take into account the size of the enterprise
and periodically review the levels of indicators.
Keywords: bankruptcy, models, enterprise, agriculture, discriminant model.
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Анотація. Процес забезпечення надійності суб’єктів господарювання є драйвером
економічного зростання країни. У дослідженні, відповідно, до мети роботи автор
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INNOVATIONS AS THE TOOL TO INCREASE THE COMPETITIVENESS
OF THE HOTEL ENTERPRISE AT THE EXAMPLE OF THE «MONOTEL
SPACE» CAPSULE HOTEL
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність постійного впровадження інновацій;
досліджено застосування технології капсульного готелю як інноваційної діяльності у сфері
послуг готельного господарства; з’ясовано інноваційні технології, які застосовуються в
закладах готельних господарства капсульного типу; наведено пропозиції щодо їх
удосконалення; визначено переваги та недоліки технологічних рішень, а також
охарактеризовано чинники, що впливають на конкурентоспроможність готелю «Monotel
Space».
Ключові
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капсульний
готель,
готельний
бізнес,
інновації,
конкурентоспроможність.
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Abstract. In the article the main aspects of reforming the accounting plan of banking
institutions and the peculiarities of preparing their financial statements in accordance with
international accounting standards were identified. The plans of accounts before and after the
reform were discussed, the advantages and disadvantages of the transition to international
standards were outlined.
Keywords: financial reporting, International Financial Reporting Standards, bank
institutions, account plan.
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Анотація. У статті були визначені основні аспекти реформування плану рахунків
бухгалтерського обліку банківських установ та особливості складання їх фінансової
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PRODUCTION IN UKRAINE

ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
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Анотація. Окреслено основні складові потенціалу виробництва продукції
коноплярства в Україні. Проведено аналіз динаміки посівних площ, урожайності та валових
зборів волокна та насіння технічних конопель, динаміки споживчих цін на продукцію
коноплярства. Визначено роль Інституту луб’яних культур у створені унікальних сортів
технічних конопель, які вирощуються не лише в зонах Полісся, Лісостепу та Степу України,
а й загалом у світі.
Ключові слова: виробники продукції коноплярства, площі, валові збори, урожайність
та сорти технічних конопель, споживчі ціни.
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Abstract.
Hemp is a strategic sector of society globally. It is a raw material for textile, furniture,
pharmaceutical, food, cosmetic and many other sectors of the country's economy. In addition,
growing hemp can successfully replace some of the forest plantations for paper production, which
has significantly higher strength and durability performance and is much cheaper than traditional
pulp paper. Hemp is biologically compatible with all cultivated crops, it is practically unaffected
by pests and diseases.
The main impetus for the resumption of production of hemp production in Ukraine was the
abolition of special permits for the cultivation of industrial hemp and the demand in foreign
markets for seeds and fiber of this crop. At the legislative level in Ukraine, it is allowed to use
hemp only for industrial purposes. The Institute of bast crops of NAAS has created 8 varieties of
industrial hemp, which are allowed for cultivation in Ukraine: Hlukhivskyi 46, Hlukhivskyi 33,
YUSO-14, YUSO-31, Zolotoniski 11, Zolotoniski15, Hlera, Mykolaychyk. In total, more than 50
varieties of this culture have been created by the institution's scientists. But despite the strong
scientific base, the area under cultivation of hemp initially tended to grow and amounted to 3.47
thousand hectares in 2016, then from 2017 they began to decline and in 2018-2019 they were
maintained at 1.5 thousand. ha.
It should be noted that despite the reduction of acreage, the yield of fiber increased to 9
centners / ha, and the seeds of technical hemp to 7.7 centners / ha.
The gross collection of fiber and seeds of technical hemp is influenced by the whole complex
of factors of development of hemp production: a powerful scientific base, attraction of internal and
external investments, development of small and medium business, state programs for support and
development of the field of hemp. Unfortunately, due to the above factors, Ukraine is fully
equipped only with a powerful scientific base. But this factor is enough to increase the gross seed
collection from year to year.
It should be noted that the dynamics of pricing in the market is influenced by external demand
for the product and its cost and the demand of the corresponding group of goods. The results show
that prices for long-term and short hemp fiber, hemp seeds, and, on the contrary, a rapid increase
in the consumer price of first-generation hemp seeds are coming down in the near future.
The growing demand of the world population for hemp products creates a promising
direction in the production of these products and provides internal and external markets. Focusing
on a promising niche culture based on partial state support will ensure not only the development of
large enterprises, but also a successful start for the development of small and medium-sized farms
in the regions of Ukraine, which will lead to a rapid increase in acreage. The development of
primary and deep processing of hemp production will open the way to attracting investment
income, which will ensure the development of various sectors of the economy.
Key words: producers of hemp products, areas, gross fees, yields and varieties of industrial
hemp, consumer prices.
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Анотація. Економічна безпека підприємства забезпечує здатність підприємства до
розвитку, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, утримання позиції
підприємства на конкурентних ринках, силу та економічний потенціал підприємства для
протидії негативному впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Економічна безпека
підприємства забезпечує захист від загроз в довгостроковій перспективі.
Ключові слова: економічна безпека, економічна безпека підприємства, економічна
стійкість.
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Abstract. The economic security of the enterprise provides the ability of the enterprise to develop,
increase the competitiveness of its products, maintain the position of the enterprise in competitive
markets, strength and economic potential of the enterprise to counteract the negative impact of the
external and internal environment. The economic security of the enterprise provides protection
against threats in the long run.
Keywords: economic security, economic security of the enterprise, economic stability.
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INDUSTRIAL ENTERPRISES INVESTMENT: SOME ASPECTS OF
STEAKHOLDER THEORY IN THE CONTEXT OF INTELLECTUAL
CAPITAL

ІНВЕСТИЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ
СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОЇ ТЕОРІЇ У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Kavetskiy V.V. / Кавецький В.В.
getter / здобувач
Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnitske Shose 95, 21021
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 95, 21021

Анотація. В роботі розглядаються інвестиції в інтелектуальний капітал
промислового підприємства як основний компонент взаємодії зацікавлених сторін.
Обґрунтовано формування інтелектуального капіталу як результату синергетичної
взаємодії людського, структурного та споживчого капіталу підприємства. Розглянуто
основні інвестиції в інтелектуальний капітал підприємства та їх перехресний вплив.
Визначено наявність впливу стейкхолдерської теорії на управління інвестиціями в
інтелектуальний капітал підприємства. Відмічено що інвестиції в інтелектуальний капітал
потребують управління, котре має враховувати цілі (інтереси) по можливості усіх груп
зацікавлених сторін.
Ключові слова: управління інвестиціями, стейкхолдерська теорія, інтелектуальний
капітал
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Abstract. Investments in the intellectual capital of an industrial enterprise are considered as a
major component of stakeholder engagement. The formation of intellectual capital as a result of
synergistic interaction of human, structural and consumer capital of the enterprise is substantiated.
The main investments in the intellectual capital of the enterprise and their cross impact are
considered. The influence of the stakeholder theory on investment management in the intellectual
capital of the enterprise has been determined. It has been noted that investment in intellectual
capital needs management, which must take into account the goals (interests) of all stakeholder
groups as far as possible.
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EVENT MANAGEMENT IN THE ACTIVITY OF THE
HOTEL AND RESTAURANT ENTERPRISE

ВПРОВАДЖЕННЯ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
ГОТЕЛЬНО-РЕCТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Novikova.V.V. / Новікова В.В.
Bondar N.P. / Бондар Н.П.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Sharan L.O. / Шаран Л.О.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
National university of food technologies , Kyiv, Volodymyrska str. 68, 01601
Національний університет харчових технологій, Київ, вул. Володимирська 68, 01601
Анотація. У статті розглядається один із значущих напрямів сучасності – eventменеджмент. Аналізується його значення на сучасному ринку, участь в діяльності
комерційних організацій, націлених на отримання прибутку, та доцільність і ефективність
впровадження його у структуру закладу готельно-ресторанного господарства.
Event-захід все частіше і частіше включається в процес функціонування підприємств,
сприяючи впізнаваності бренду і просування продукції. Аналіз сучасних event-заходів дозволив
виявити їх складність, комплексність, багатоплановість та значущість, що безумовно є
важливим кроком за-для розвитку сучасного підприємства індустрії гостинності.
З огляду на це, необхідним є дослідження українського event-ринку та eventменеджменту, визначення основних етапів підготовки до проведення тієї чи іншої події,
аналіз основних перешкод на шляху до ефективного управління визначною подією та
визначення перспективи подальшого розвитку event-менеджменту в рамках готельноресторанного бізнесу в Україні.
Ключові слова: event-менеджмент, технології, заходи, готельно-ресторанний бізнес,
сфера гостинності.
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Abstract. The article deals with one of the most important areas of our time - event
management. Its importance in the modern market, participation in the activity of profit-oriented
commercial organizations and the expediency and effectiveness of its introduction into the structure
of the hotel and restaurant establishment are analyzed.
Event is becoming more and more often included in the process of functioning of enterprises,
promoting brand awareness and product promotion. The analysis of modern events has revealed
their complexity, complexity, diversity and significance, which is certainly an important step for the
development of the modern hospitality industry enterprise.
For this reason, it is necessary to study the Ukrainian event-market and event-management,
to determine the main stages of preparation for an event, to analyze the main obstacles to the
effective management of a significant event and to determine the prospect of further development of
event-management in the hotel- restaurant business in Ukraine.
Key words: event management, technology, events, hotel and restaurant business, hospitality.
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IRRIGATION DEVELOPMENT OF ARYS-TURKESTAN MASSIV IN
SOUTH KAZAKHSTAN

ИРРИГАЦИОННОЕ ОСВОЕНИЕ АРЫСЬ-ТУРКЕСТАНСКОГО МАССИВА В
ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ
Starodubtsev V.M. / Стародубцев В.М.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Kyiv, Heroiv Oborony st., 15,
03041 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Киев, ул.
Героев Обороны, 15, 03041
Beksultanov M.K. / Бексултанов М.К.
Kalibekova A. / Калыбекова А.
Nurimbetov R.I. / Нуримбетов Р.И.
Kazakh National Agrarian University, AgriTech-Hub, Kazakhstan, 050010, Almaty, ul. Abay, 8
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Аннотация:Рассмотрена история проектирования и освоения Арысь-Туркестанской
оросительной системы, созданной на предгорной равнине в Южном Казахстане. Отмечены
специфические мелиоративные особенности этой территории, представляющей собой
периферическую часть слившихся конусов выноса юго-западных склонов хребта Каратау.
Особое внимание уделено влиянию ирригационного Бугунского водохранилища на смежные
территории, в особенности на процессы засоления, подтопления и эрозии почв. На
Арысском (АТМ) и Туркестанском (ТМК) каналах выявлены с помощью дронов и
картографического сервиса Google Earth участки непроизводительных потерь воды из-за
состояния гидротехнических сооружений. Проанализирована динамика развития орошения
с учетом засоления и подтопления почв, применения дренажа. Предложены мероприятия по
улучшению водообеспеченности оросительной системы.
Ключевые слова: конусы выноса, орошение, засоление почв, подтопление, дренаж.
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Abstract: The history of the design and development of the Arys-Turkestan irrigation system
created on the foothill plain in Southern Kazakhstan is considered. Specific reclamation features of
this territory, which represents the peripheral part of the merged cones (fens) of the the Karatau
ridge southwestern slopes, are noted. Particular attention is paid to the influence of the irrigation
Bugun reservoir on adjacent territories, in particular the processes of soil salinization,
submergence and erosion. On the Arys (AMC) and Turkestan (TMC) canals, areas of unproductive
water losses due to the state of hydraulic structures were identified using drones and the Google
Earth mapping service. The dynamics of the irrigation development is analyzed, taking into account
soil salinization, waterlogging and drainage use. Measures are proposed to improve the water
supply for the irrigation system.
Key words: debris cones, irrigation, soil salinization, waterlogging, dranage.
CID: GE10-044

RESOURCE AND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITY
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Житомирский национальный агроэкологический університет,
Abstract.г. Житомир, Старый бульвар 7, 10008
Abstract. The article estimates energy and resource-efficient measures that foresee new levels
of technological ways of transforming and consuming the resources used by the enterprise. It is
suggested to consider the resource saving at the enterprise in various aspects (economic, financial
security, technical, technological and social information). Directions and constituent estimates of
resource consumption are given. It is substantiated that the organizational mechanism of
implementation of measures for conservation of resources in small enterprises should be possible
from the point of view of technological decisions and economic justification of the efficiency of
modernization. Thus, the organization of the introduction of energy and resource-saving
technologies in the activities of enterprises should be part of the process of improving the efficiency
of energy and resource consumption.
Key words: environmental protection technologies, energy efficiency, resource conservation.
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SIGNIFICANT BRANDING OF UNITED STATES' TNCS AT THEIR
IMPACT ON MOST ECONOMICAL PROCESSES

ЗНАЧЕННЯ БРЕНДИНГУ ТНК СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ ДЛЯ ВПЛИВУ НА СВІТОВІ
ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ
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Aнотація. У сучасному суспільстві кардинально змінюються взаємовідносини
суб'єктів ринку. Посилюється роль споживачів в системі ринкових відносин і активізувалося
тиск з боку приватних марок торгових посередників. Домінування споживачів в системі
ринкових відносин змінює пріоритети маркетингової діяльності фірм, розставляє нові
акценти в розвитку брендингу. Транснаціональні корпораці (ТНК) Сополучених Штатів
сьогодні як ключові субʼєкти світогосподарських звʼязків визначають вплив своїх брендів на
планетарні господарські звʼязки та економіку.
Ключові слова: ТНК, брендинг, світові економічні процеси, глобальна економіка,
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Abstract. In modern society there is a cardinal change in the relationship between the sub and
secondary markets. The role of living in a system of marketable and active vise from the side of
trading intermediaries private brands is getting more and more vital. Home living in the system of
marketplace marketing ideas, priorities of marketing activities marks a new placement of emphasis
in branding development. Today Transnational corporations (TNCs) successfully staffed state-ofthe-art key sub-units to recognize our brand names in the global public domain and economy.
Key words: multinational corporation, branding, economic processes, global economy,
position, values, information revolution, United States
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ETHNO HOTELS AS A TREND IN UKRAINIAN HOSPITALITY
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Abstract. The article explores the content of the concept of "ethno-hotel" as a new trend of the
Ukrainian hospitality industry. The essence of ethno-tourism is revealed, the analysis of the current
state of ethno-tourism in Ukraine, the typical ethno-regions of Ukraine are determined and new
perspectives of its development in the context of the development of ethnic tourism are proposed. It
is determined that the scientific literature lacks a clear understanding of the criteria and
requirements for the design and operation of ethnic hotels. The criteria and requirements for the
design of ethno-hotels that can be used in the practical activity of the establishments of the hotel
and restaurant industry are developed.
Key words: ethno-tourism, ethno-hotels, state ethno-cultural policy, market of Ukrainian
ethno-tourism, requirements for ethno-bodies.
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Анотація. У статті досліджено зміст поняття «етно-готелю» як нового тренду

української індустрії гостинності. Розкрито сутність етно-туризму, проведено аналіз сучасного
стану етно-туризму в Україні, визначено типові етно-регіони України та запропоновано нові
перспективи його розвитку в контексті розвитку етнічного туризму. Визначено, що у науковій
літературі відсутнє чітке розуміння критеріїв та вимог до проектування та роботи етно-готелів.
Розроблено критерії та вимоги до проектування етно-готелів, які можна використовувати у
практичній діяльності закладів готельно-ресторанного господарства.
Ключові слова: етнотуризм, етноготелі, державна етнокультурна політика, ринок
українського етнотуризму, вимоги до етноготелів.
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ОБЩЕСТВО ИЗОБИЛИЯ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
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Аннотация. В работе раскрывается понятие «общество изобилия» как
социологической категории. Приводится главенствующий научный подход, предложенный
Дж. К. Гэлбрейтом и описываются существующие противоречия в определении этого
понятия. Проблема заключается в том, что термин «изобилие» имеет разную
интерпретацию, а это в свою очередь, не позволяет в полной мере оценить критерии
отнесения к обществу изобилия. Автором предложен свой подход к определению понятия
«общество изобилия», учитывающий приведенные в работе противоречия.
Ключевые слова: богатство, изобилие, общество, ресурсы.

Вступление.
Понятие «общество изобилия» стало популярно в научной среде благодаря
американскому экономисту Дж.К. Гэлбрейту, которое он описал в своїй книге
«Общество изобилия».
Под обществом изобилия подразумевается высокий уровень жизни
населения стран Северной Америки и Западной Европы конца 1950-х гг., когда
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базисный экономический дефицит и необеспеченность были в основном
побеждены, но частное изобилие соседствовало с общественной нищетой [1].
Основная часть. Потребности в обществе изобилия легко
удовлетворяются путем интенсивного производства товаров и их излишнего
потребления. При таких условиях, как отмечал Дж.К. Гэлбрейт, «…неравенство
как предмет социально-экономической озабоченности заметно отступило на
второй план, отчасти перестав быть самым актуальным вопросом... Снижение
интереса к неравенству было обусловлено целым рядом причин, но, так или
иначе, все они объясняются фактором роста производства» [2].
Другой популярный подход основывается на том, что общество изобилия
возникло в контексте теорий общества всеобщего благосостояния и общества
потребления. Согласно этому подходу термин «общество изобилия» служит
для обозначения современного состояния капиталистического общества, в
котором посредством экономического роста и технологических нововведений
обеспечивается производство товаров массового потребления [3].
Говоря об изобилии, необходимо отметить, что мы имеем дело с
недостаточно изученной категорией, по крайней мере, с социологической точки
зрения. Термины «богатство» и «изобилие» и их возможные производные
«изобильный» и «множественный» прямо противоположны друг другу.
Говорить мы можем об изобилии каких-то вещей, но они не будут означать
«богатство» в узком смысле этого слова.
В общем виде «богатство» воспринимается нами как неограниченность
каких-либо материальных ресурсов, но когда мы пытаемся понять смысл этого
понятия, то непременно столкнемся с некоторыми неразрешимыми
противоречиями. С одной стороны, «изобильный» и «богатый» – это
синонимичные категории, когда мы, например, ведем речь о деньгах.
С другой стороны, это разные понятия, поскольку «изобильный» также
может значить «многочисленный», а перенос этого на контект общественного
состояния, не позволяет сказать, что многочисленное общество обладает
большими богатствами.
В отношении богатства, так и в отношении изобилия очень важен контекст
того, о чем мы говорим. Поэтому, в нашем понимании общество изобилия – это
общество, в котором люди могут легко удовлетворить практически любые свои
потребности, а физические воплощения любой формы достатка, например,
деньги присутствуют в значительном количестве.
Заключение и выводы.
Стремление к изобилию является естественным, поскольку люди, как
правило, концентрируют свое внимание на дефиците, а с другой стороны
пытаются максимизировать свою выгоду. При этом потребности бесконечны, а
ресурсы для их удовлетворения ограничены.
Развитые общества отличаются тем, что при минимальном количестве
затрачиваемых ресурсов могут производить большое количество товаров и
создавать значительный спрос на товары и услуги, который способствует
возникновению новых потребностей.
Conference proceedings

61

World scientific and technical trends '2019

December 26-27

Литература:
1. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 томах. Том 7.
Народы и культуры. М.: ИНФРА-М, 2002. – 416 с. URL:
https://voluntary.ru/termin/obschestvo-izobilija.html.
2. Гэлбрейт Д. Общество изобилия М.: Олимп-Бизнес, 1998. – 410 с.
3. Российская социологическая энциклопедия / РАН. Ин-т социал.-полит.
исслед.; Под общ. ред. акад. РАН Г.В. Осипова. – М.: НОРМА-ИНФРА-М,
1998. – 664 с. URL: http://sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/sociology/fc/slovar206-1.htm#zag-759.
References:
1. Oksfordskaya illyustrirovannaya enciklopediya. (2002). 7(9), 416. Retrieved from
https://voluntary.ru/termin/obschestvo-izobilija.html.
2. Galbraith, J. K. (1998). Obshchestvo izobiliya, 410 s.
3. Osipov, G. V. (Ed.). (1998). Rossijskaya Sociologicheskaya Enciklopediya, 664. Retrieved
from http://sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/sociology/fc/slovar-206-1.htm#zag-759.
Abstract. The work reveals the concept of the "affluent society" as a sociological category.
The dominant scientific approach proposed by J. K. Galbraith is presented and the existing
contradictions in the definition of this concept are described. The problem is that the term
"affluent" have different interpretations, and this, in turn, does not allow us to fully evaluate the
criteria for classifying to the affluent society. The author proposes his own approach to the
definition of the concept of the "affluent society", taking into account the contradictions presented
in the work.
Key words: riches, affluent, society, resources.
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NEW TRENDS IN VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS
IN APPLIED MECHANICS

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З
ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ
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Abstract. The analysis of the new trends in vocational training of future specialists in applied
mechanics has been presented in the paper. A special attention has been paid to the exploration of
the competence-based approach. The significance of the competence-based approach
implementation into educational process of National Technical University of Ukraine “Igor
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” has been substantiated.
Key words: engineering, future specialists in applied mechanics, vocational training,
competence-based approach.
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Анотація. У статті проаналізовано нові тенденції у професійній підготовці
майбутніх фахівців з прикладної механіки. Особлива увага приділяється дослідженню
компетентнісного підходу. Обґрунтовано значення впровадження компетентнісного
підходу в навчальний процес Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Ключові слова: інженерія, майбутні фахівці з прикладної механіки, професійна
підготовка. компетентнісний підхід.
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Анот ація. Друга половина ХІХ ст . – період пробудж ення самосвідомост і українського
народу на основі суспільност і, культ урно-освіт нього руху, українського шкільницт ва. В цей
період викрист алізовуют ься ідеї культ уровідповідност і й вільного виховання особист ост і.
Відбуваєт ься не лише розробка, але й част кове впровадж ення цих ідей у навчально-виховний
процес на основі використ ання зміст у й відповідних форм і мет одів практ ичної робот и.
Ключові слова: освіт а, письменники-педагоги, Західна Україна, авт ор, навчальномет одичне забезпечення.
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Abstract. Second half of the nineteenth century. - a period of awakening of the consciousness
of the Ukrainian people on the basis of community, cultural and educational movement, Ukrainian
schooling. During this period the ideas of cultural conformity and free upbringing of personality
crystallized. Not only is there a development, but also a partial implementation of these ideas in the
educational process based on the use of content and appropriate forms and methods of practical
work.
Key words: education, writer-pedagogues, Western Ukraine, author, educational support.
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CLINICAL THINKING A COMPETENCE-ORIENTED PROFESSIONAL
SKILL OF A FUTURE DOCTOR

КЛІНИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК КОМПЕТНТНОСТНО- ОРІЄНТИРОВАНИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ НАВИК МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ
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Annotation. The strategic purpose of preparation of future doctors of specialists on the
modern stage is readiness of graduating students after completion of studies in a medical
university to professional activity in accordance with world standards.
Purpose of work. An analysis of developments, introductions and innovative technologies,
is in medical education, skills of clinical thought directed on forming.
Basic text. There are such operations in basis of clinical thought, as authentication of
signs, analysis and synthesis, comparison and differences, abstraction and generalization,
inferencings, induction and deduction, knowledge and experience.
Conclusions. Thus, the problem of quality of forming of clinical thought, as lead
kompetentnosno-oriented skills, existed always and kept in a present tense. It can be decided on
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the basis of innovative educational technologies, which are oriented to the use of facilities of
forming of creative, system thought, which must not only reproduce the got knowledges but also
settle non-standard situations.
Key words: jurisdiction, clinical thought, practical skills, future doctor.
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Анотація. Стратегічною метою підготовки майбутніх лікарів спеціалістів на
сучасному етапі є готовність випускників після завершення навчання в медичному
університеті до професійної діяльності у відповідності до світових стандартів.
Мета роботи. Аналіз розробок, впроваджень та інноваційних технологій в медичній
освіті, направлених на формування навичок клінічного мислення.
Основна частина. В основі клінічного мислення є такі операції, як ідентифікація
ознак, аналіз і синтез, порівняння і відмінності, абстракція і узагальнення, логічні висновки,
індукція та дедукція, знання та досвід.
Висновки. Таким чином, проблема якості формування клінічного мислення, як
провідного компетентносно-орієнтованої навички, існувала завжди і зберігається в
теперішній час. Вона може бути вирішена на підставі інноваційних освітніх технологій,
що орієнтовані на використання засобів формування творчого, системного мислення, яке
повинно не тільки відтворювати отримані знання, але й вирішувати нестандартні ситуації.
Ключові слова: компетенція, клінічне мислення, практичні навички, майбутній лікар
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МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
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Анотація. У статті представлено результати проектування методичної системи
іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету як
науково обґрунтованої єдності завдань, теоретико-методологічних підходів, умов, етапів,
форм, методів та навчально-методичного забезпечення процесу підвищення рівня
іншомовної компетентності студентів. Структурними складовими авторської методичної
системи визначено: аксіологічний, цільовий, змістовий, інструментальний, контрольнооцінний компоненти. Аксіологічний компонент відображає цінності й смисли створення й
упровадження авторської методичної системи, побудовані відповідно до результатів
теоретико-методологічного аналізу проблеми дослідження. Цільовий компонент визначає
мету та завдання педагогічних перетворень. Змістовий компонент розглядається як
система педагогічних умов, упровадження яких дозволяє забезпечити досягнення
поставлених мети і завдань. Інструментальний компонент презентує етапи, форми,
методи і навчально-методичне забезпечення, що застосовувалися для підвищення рівня
іншомовної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету.
Контрольно-оцінний компонент характеризує сукупність критеріїв діагностики, які
дозволяють відстежити результативність упровадження методичної системи у процес
вивчення іноземної мови в університеті.
Ключові слова: методична система, іншомовна підготовка, професійна підготовка,
іншомовна компетентність, майбутні фахівці соціальної сфери
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Abstract. The article presents the analysis of the condition and problems of foreign language
training in Ukraine. The scientific and theoretical survey of native and foreign studies on the
problem is carried out. The article shows the results of methodical system design of foreign
language training of future social sphere specialists in the university. Such process is considered as
scientifically substantiated unity of tasks, theoretical and methodological approaches, conditions,
stages, forms, methods, educational and methodological support of the process of enhancing the
level of students’ foreign language competence. The structural elements of the author designed
methodical system are: axiological, purpose-oriented, content, tool, control and assessment
components. Axiological component reflects values and sense of creating and implementing the
author’s methodical system, designed according to the results of the theoretical and methodological
analysis of the research issue. Purpose-oriented component determines the goal and tasks of
pedagogical transformations. Content component is considered as a system of pedagogical
conditions implementation of which allow achieve the aim and tasks of the study. Tool component
presents the stages, forms, methods, educational and methodological support, used for enhancing
the level of foreign language competence of future social sphere specialists in the university.
Control and assessment component characterizes complex of diagnostics criteria. These criteria
give a possibility to follow the effectiveness of methodical system implementation in the process of
foreign language training in the university.
Key words: methodical system, foreign language training, professional training, foreign
language competence, future social sphere specialists.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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INFLUENCE OF EDUCATION INFORMATIZATION ON THE FORMATION OF
PROFESSIONAL COMPETENCE OF IT SPECIALISTS
Hafiiak A. / Гафияк А.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of basic concepts related to solving the
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problem of professional competence of future specialists in information and communication
technologies at universities. The main features of the information society are considered, among
which there are: an increase in the role of information in public life, an increase in the number of
specialists involved in information technology, an increase in informatization and the role of
information technology in public relations; creation of a global information space providing access
to world information resources. Modern information technologies are the basis of the process of
informatization of education, the implementation of which implies: improving the quality of
education through the full use of available information; increasing the effectiveness of the
educational process based on its individualization and intensification; development of promising
teaching aids, methods and technologies with a focus on developing, advanced and personalized
education; achieving the required level in the development of computer science and computer
technology.
Key words: information technology, informatization of education, specialist, education,
quality of education
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных понятий, связанных с решением
проблемы влияния информатизации образования на формирование профессиональной
компетентности специалистов ИТ-сферы. Рассмотрены основные характеристики
информационного общества, среди которых выделяют: повышение роли информации в
общественной жизни, увеличение числа специалистов, занятых информационными
технологиями, рост информатизации и роли информационных технологий в связях с
общественностью;
создание
глобального
информационного
пространства,
обеспечивающего доступ к мировым информационным ресурсам. Современные
информационные технологии являются основой процесса информатизации образования,
реализация которого подразумевает: повышение качества обучения за счет полного
использования доступной информации; повышение эффективности учебного процесса на
основе его индивидуализации и интенсификации; разработка перспективных средств,
методов и технологий обучения с ориентацией на развивающее, опережающее и
персонализированное образование; достижение необходимого уровня в освоении средствами
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информатики и компьютерных технологий.
Образование как в украинских, так и в европейских университетах в области
информационных технологий значительно улучшилось за последние годы. Появилась
возможность получить ИТ-образование во многих частных и государственных
университетах
по
различным
спецификациям:
базы
данных,
мультимедиа,
программирование, веб-дизайн и другие. Современные информационные технологии
являются основой процесса информатизации образования, реализация которого
предполагает: повышение качества обучения за счет полного использования доступной
информации; повышение эффективности учебного процесса на основе его индивидуализации
и интенсификации; разработка перспективных средств, методов и технологий обучения с
ориентацией на развивающее, опережающее и персонализированное образование;
достижение необходимого уровня профессионализма в освоении средств информатики и
компьютерных технологий; интеграция различных видов деятельности (образовательной,
образовательной, исследовательской, методической, научной, организационной) в рамках
единой методологии, основанной на применении информационных технологий.
Key words: информационные технологии, информатизации образования, специалист,
образование, качества обучения
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF VR TECHNOLOGIES AND THEIR
IMPLEMENTATION IN EDUCATION

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
Kyiv, Ukraine
Abstract. The article is devoted to the study of virtual reality technologies and devices
development, as well as to the overview of modern applications used in the educational sphere. The
retrospective and historical analysis of the ideas connected to virtual reality covers the period from
the Middle Ages to modern times. The main characteristics and peculiarities of VR devices of
different times are studied. The possibilities and features of the application of virtual and
augmented reality technologies for the organization and implementation in the educational process
in secondary schools and higher educational institutions are analyzed.
Key words: virtual reality, education, history.
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Анотація. Стаття присвячена вивченню технологій та пристроїв віртуальної
реальності, а також огляду застосування сучасних технологій віртуальної реальності в
освітній сфері. Ретроспективний та історичний аналіз ідей, пов'язаних з віртуальною
реальністю, охоплює період від середньовіччя до сучасності. Досліджено основні
характеристики та особливості VR-пристроїв різних часів. Проаналізовано можливості та
особливості застосування технологій віртуальної та доповненої реальності в навчальний
процес середніх та вищих навчальних закладів.
Ключові слова: віртуальна реальність, освіта, історія.
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INTEGRATED ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION IS AN IMPORTANT
PREREQUISITE FOR FORMING A STUDENT'S CREATIVE
PERSONALITY

ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ – ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
Kharkovko T.P. / Харковенко Т. П.
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В даній роботі розглядається інтегрований підхід у навчанні молодших школярів.
Державним стандартом початкової загальної освіти передбачається одне з найголовніших
завдань школи — всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та
наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і
потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.
Завданням надзвичайної ваги є утримання у дитини позитивного ставлення й інтересу до
навчання. Завдання ці реалізовуються сукупністю навчальних предметів, кожен з яких — це
важлива складова частина змісту початкової освіти.
Саме тому уроки в початковій школі повинні носити новий творчий характер,
включаючи надзвичайно цінні та продуктивні пошуки педагогічної науки й практики щодо
розробки інтегрованих курсів та уроків.
Conference proceedings

71

World scientific and technical trends '2019

December 26-27

Ключові слова: інтеграція, інтегроване навчання, школа.
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Abstract. In this work the integrated approach is examined in the studies of junior
schoolchildren. The state standard of primary general education is envisage one of the most
important tasks of school is all-round development of child, his talents, capabilities,
компетентностей and through abilities in accordance with age-old and individual
психофізіологічних features and necessities, forming of values, development of independence, work
and curiosity. The task of emergency weight is maintenance for the child of positive relation and
interest in studies. These tasks are realized by totality of educational objects, each of that - it
component part of maintenance of primary education is important. For this reason lessons at initial
school must carry new creative character, including the extraordinarily valuable and productive
searches of pedagogical science and practices in relation to development of the integrated courses
and lessons.
CID: GE10-019
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TRAINING FUTURE ECONOMISTS IN THE FIELD OF
PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION AS
THE PROBLEM OF COMPARATIVE PEDAGOGY
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО
ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА
ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
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Анотація. У статті окреслено підготовку майбутніх економістів до професійного
іншомовного спілкування як проблему порівняльної педагогіки; викладено результати
вивчення стану дослідженості проблеми в теорії та практиці у Великій Британії та в
Україні; визначено напрямами вивчення проблеми.
Ключові слова: професійне іншомовне спілкування, майбутні економісти, Велика
Британія, порівняльна педагогіка.
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4. Warnock M. (1992). A Common Policy for Education – Oxford : Oxford University
Press, pp. 125–333.
Abstract. In the context of higher education development in Ukraine and its integration into
the European and world educational space, it is relevant to analyze the state and trends of
development both in Ukraine and in the world in particular. Only by comparing the results of the
analysis we can propose ways to adequately address the problems that arise and to predict the most
probable ways of developing education. Outlined questions are intended to solve comparative
pedagogy.
Comparative pedagogy is a discipline in the theory of education that deals with the analysis,
comparison and evaluation of educational policies, educational systems in different countries in
connection with their political, social and economic life. The search for the general and specific in
the educational systems of different peoples allows finding and scientifically interpreting
educational traditions, systems, enriching the national pedagogical culture at the expense of
international experience.
The article describes the training of future economists in the field of professional foreign
language communication as a problem of comparative pedagogy; the results of the study of the
problem depicted in the theory and practice in Great Britain and in Ukraine; the areas of this study
of the problem are defined.
Key words: professional foreign language communication, future economists, Great Britain,
comparative pedagogy.
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УДК 364-781:617.7
SOCIAL REHABILITATION OF PERSONS WITH VISUAL IMPAIRMENT

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ
Mudryi Y.S./ Мудрий Я.С.
c.p.s., as. prof. / к.п.н., доц.
ORCID: 0000-0002-1632-9439
Yurii Fedkovych Chernivtsi National University,
Chernivtsi, Kotsiubynskyi Street 2, 58012
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, вул.Коцюбинського,2, 58012

Анотація. У статті розглянуто підходи до соціальної реабілітації осіб з вадами зору,
засоби корекції для таких осіб. Висвітлюються дотикові, слухові та зорові орієнтири, що
дозволяють полегшити орієнтування такої людини у суспільстві, сучасні інформаційні
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технології: програми DAISY, Mobile Speak.
Ключові слова: Соціальна реабілітація, людина з порушенням зору, тифлотехнічні та
корекційні засоби, DAISY, Mobile Speak.
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2. Зозуля Т.В. Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Зозуля Т.В., Свистунова Е.Г., Чешихина В.В. –
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.
3. Технології соціально педагогічної роботи: Навчальний посібник / За
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4. Федорець П.С. Комп’ютерні тифлокомплекси в соціально-трудовій
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References:
1. Zakon Ukrainy “Pro reabilitatsiiu invalidiv v Ukraini” [The Law of Ukraine “On
Rehabilitation of Disabled Persons in Ukraine”], from 10.06.2005
2. Zozulia T.V., Svistunova Y.H., Cheshikhina V.V. (2005). Kompleksnaia reabilitatsiia
invalidov [Complex rehabilitation of the disabled] Textbook for students of higher educational
institutions, 304 p.
3. Kapska A.Y. (2000). Tekhnolohii sotsialnoi pedagogichnoi roboty [Technologies of
social pedagogical work] Textbook, 372 p.
4. Fedorets P.S. (2005). Kompiuterni tyflokompleksy v sotsialno-trudovii rebilitatsii
ivalidiv po zoru [Computer Tiflocomplexes in Social and Occupational Rehabilitation of Disabled
People] in Suchasnui svit i nezriachi [The Modern World and the Blind: Proceedings of the Second
International Scientific and Practical Conference], vol.II, pp. 46-53.
5. Kholostova Y.I., Dementieva M.F. (2003). Sotsialnaia reabilitatziia [Social rehabilitation]
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Abstract. Vision is one of the leading functions of the man and it provides more than 90% of
information about the world. Partial or complete loss of vision causes a person some difficulties in
self-care, moving, orientation, communication, training, work, etc.
Modern problems of socialization of visually impaired people require their solution by
creating a system of social rehabilitation work.
In the social rehabilitation of a person with impaired vision we may distinguish two
directions: social-living and social-environmental rehabilitation, which are conducted to provide
guidance, education, adaptation in the open social environment. To do this, they use touch, hearing
and visual guidance, a variety of auxiliary technical and special corrective tools, modern
information technologies, such as DAISY and Mobile Speak, which help facilitate the orientation of
people with visual impairment in society.
Key words: Social rehabilitation, person with visual impairment, tiflotechnical and corrective
means, DAISY, Mobile Speak.
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UDC 376.016-056.36
INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF
CARTOGRAPHIC KNOWLEDGE IN STUDENTS AT GEOGRAPHY
LESSONS IN A SPECIAL SCHOOL

ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ В
УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
Odynchenko L./ Одинченко Л.
c.p.s., as.prof. / к.п.н., доц.
ORCID: 0000-0002-4629-0600
Donbas State Pedagogical University, Slovjansk, General Batyuk 19, 84116
Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ,Генерала Батюка 19, 84116
Mihunova O./ Мігунова О.
студентка магістратури/ magistracy student
Donbas State Pedagogical University, Slovjansk, General Batyuk 19, 84116
Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ,Генерала Батюка 19, 84116

Abstract. The article deals with the problem of formation in students with intellectual
disabilities of cartographic knowledge at geography lessons. The sequence of formation in
schoolchildren of the basic groups of techniques of educational work with a geographical map has
been determined. Modern innovative approaches have been revealed, expanding the possibilities of
enhancing the effectiveness of geographical knowledge acquisition by students with special
educational needs on the basis of the map.
Key words: geographical map, students with intellectual disabilities, online learning tools.
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2.Одинченко Л.К. Географія. Навчальні програми для 6-9 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей / Л. К. Одинченко,
Т. Ю. Скиба; за ред. А. А. Колупаєвої, Н. О. Макарчук.– К., 2015. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://mon.gov.ua/.
3. Одинченко Л. К До проблеми використання ІКТ у навчанні дітей із порушенням
розумового розвитку / Л. К. Одинченко, І. В. Дмитрієва // Conference Proceedings of the ІІ
International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a
Globalized World. – Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky, 2017. – C. 362366.
Анотація. У статті розглянуто проблему формування в учнів із інтелектуальними
порушеннями картографічних знань на уроках географії. Визначено послідовність
формування у школярів основних груп прийомів навчальної роботи з географічною картою.
Розкрито сучасні інноваційні підходи, що розширюють можливості підвищення
ефективного засвоєння учнями з особливими освітніми потребами географічних знань на
основі використання електронних та інтерактивних карт.
Ключові слова: географічна карта, учні із інтелектуальними порушеннями,
інтерактивні засоби навчання.
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УДК 378.147:371.134:53:004.92:004.55
MANAGEMENT AND INNOVATION IN EDUCATIONAL ACTIVITIES

УПРАВЛІННЯ ТА ІННОВАЦІЯ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Кukh A.M. / Кух А.М.
d.p.s., prof. / д.п.н., проф.
ORCID: 0000-0002-7865-4704
Кukh O.М. / Кух О.М.
as. / асистент.
Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohienko University, Kamianets-Podilskyj, OhienkoStr., 61,
32300
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, вул. Симона Петлюри, 1, 32300

Анотація. Розкрито ієрархічну структура освітнього менеджменту в галузі
педагогічних інновацій на основі процесу формування компетенцій. Виділено компоненти
педагогічної інноватики: освітнє середовище, навчальний заклад, форма реалізації.
Розкрито сутність освітнього менеджменту з виокремленням способів управління.
Визначено компетентності як цілі освітнього менеджменту та формування на їх основі
компетенцій як результатів освоєння інновацій в діяльності педагога.
Ключові слова: освітній менеджмент, інновації, компетентнісний підхід, технологія
уточнення компетентностей.
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4. Кух А. М., Кух О. М. Технологія уточнення компетентностей і
професійно-методична підготовка учителя фізики. Збірник наукових праць
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Педагогічна.
2017.
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23.
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166-170.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2017_23_52
5. Кух А. М., Кух О.М. Stem-освіта та технологія уточнення
компетентностей. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка. Серія : Проблеми методики
фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. Вип. 12(2). С. 170-179. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2017_12%282%29__29
6. Кух А.М., Кух О.М. Цифрова компетентність як метакомпетентність
URL: https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/ge8-16/31477-ge8-042
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6. Kukh A.M., Kukh O.M. Tsyfrova kompetentnist yak metakompetentnist URL:
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Анотация. Раскрыта организационная структура образовательного менеджмента в
области педагогических иннговаций с использованием компетентносного подхода.
Определела сущность педагогической инновации в образовательной среде, учебном
заведении, формах реализации инноваций. Выделены компонентны образовательного
менеджмента та способы его осуществления. Определена целевая структура
комтетентностей и формируемуе в результате освоения инноваций компетенции педагога.
Ключевые слова: образовательный менеджмент, инновация, компетентносный
подход, технология уточнення компетентностей.
Abstract. The organizational structure of educational management in the field of pedagogical
innovations using a competent approach is disclosed. She determined the essence of pedagogical
innovation in the educational environment, educational institution, forms of innovation. The
components of educational management and methods of its implementation are highlighted. The
target structure of competencies is defined and formed as a result of the development of innovations
in the competence of the teacher.
Relying on the technology of clarified competencies [5] rosuminy digital technology
metakompetentnosti [6] it is possible to describe the structure of the management of the innovative
pedagogy of the teacher. In the event of innovation, there may be a blessed middleware,
organization of the holy process and the form of realization. As a result of innovative activity in
pedagogical spheres, we come to the formation of competencies of such yak creativity, more critical
knowledge, more knowledge, more knowledge, more knowledge, more, more information, more
information, more information and more.
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Key words: educational management, innovation, competency-based approach, technology of
specified competencies.
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УДК 371
EDUCATION OF THE READING INTEREST OF THE YOUNGER PUPILS
BY THE WORKS OF THE WORKS

ВИХОВАННЯ ЧИТАЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ
ТВОРІВ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА
Bilavych H. V. / Білавич Г.В.
d.p.s., prof. / д.п.н., проф.
ORCID: 0000-0002-1555-0932
Hnatyuk I.D. / Гнатюк І.Д.
student / студент
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Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
вул. Шевченка, 57, 76018

Анотація. Aвтори розглядають питання, у яких розкривається сутність понять
«читацький інтерес», «читацька культура»; читацький інтерес є цінною якістю
особистості, який співвідноситься з характером процесу читання, включає в себе працю,
практичну та теоретичну діяльність, пізнання і творчість як вищий рівень діяльності.
Зроблено акцент на активність формування читацьких інтересів в учнів початкових класів.
Звернено увагу на творчість Всеволода Нестайка як чинник формування читацького інересу
учнів 4 класу. Твори цього письменника дуже цікаві, захопливі, веселі, тому викликають
позитивне емоційно забарвлене ставлення до читання; творчі прояви в привабливій для
дитини діяльності; розкривають показники розвитку читацького інтересу молодших
школярів – позитивне ставлення до самої читацької діяльності; зацікавленість
конкретними книгами; захоплення самим процесом читання; прагнення поділитися з іншими
радістю від спілкування з книгою.
Ключові слова: читацький інтерес, молодші школярі, початкова школа, Всеволод
Нестайко, читання.
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5. Vsevolod Nestaiko. Tvory dlia ditei [Vsevolod Nestayko. Works for children]. Chytaty
onlain URL: https://mala.storinka.org
Abstract. In the article the authors consider issues in which the essence of the basic concepts
of "interest", "reader interest" is revealed; reader’s interest is a valuable quality of a person that is
related to the nature of the reading process, includes work, practical and theoretical activity,
cognition and creativity as the highest level of activity. The emphasis is on the activity of forming
reader interests in the primary classes. Attention is drawn to the work of Vsevolod Nestayk as a
factor in the formation of the readership and non-interest of the students of the 4th grade. The
works of this writer are very interesting, fascinating and fun, so they evoke; positively emotionally
saturated attitude to reading; creative manifestations in activities that are attractive to the child;
reveal the indicators of the development of the reader’s interest in junior schoolchildren – a
positive attitude to the very reading activity; interest in specific books; enthusiasm for specific
books; enthusiasm for the reading process; the desire to share with others the joy of communicating
with the book.
Key words: reader interest, junior schoolchildren, primary school,Vsevolod Nestajko,
reading.
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UNIVERSITY OF THE GIFTED CHILD AS THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF THE COACHING TECHNOLOGY
IMPLEMENTATION

«УНІВЕРСИТЕТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ» ЯК ОСВІТНЬО-ВИХОВНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ
Savchuk B.P. / Савчук Б. П.
d.і.s., prof. / д.і.н., проф.
ORCID: org/0000-0003-2256-0845
Dushenko Y. V. / Душенко Ю.В.
student /студент
ORCID:org/0000-0002-3196-9768
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,Ivano-Frankivsk, Shevchenko, 57, 76018
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
вул. Шевченка, 57, 76018

Анотація. У статті розкриваються теоретичні і практичні засади діючого на базі
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (ІваноФранківськ, Україна) «Університету обдарованої дитини» як унікального освітньовихованого середовища, що побудоване за засадах коучингу. Показано, що в її основу
покладено концепцію гармонійної діалогової взаємодії у трикутнику відносин викладач –
студент – учень. Схарактеризовано цей заклад як інтерактивне освітнє середовище
розвитку особистості, де творчо впроваджується Концепція «Нова українська школи».
Ключові слова: «Університету обдарованої дитини», заклади позашкільної освіти,
коучинг, коучингова технологія, особистісно-орієнтована освіта.
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Summary. The theoretical and practical principles of the Vasyl Stefanyk Precarpathian
National University (Ivano-Frankivsk, Ukraine) of the Gifted Child University as a unique
educational and educational environment based on the principles of coaching are revealed in the
article. It is shown that it is based on the concept of harmonious dialog interaction in the triangle
of relations between teacher and student. This institution is characterized as an interactive
educational environment for personality development, where the Concept of the New Ukrainian
School is being creatively implemented.
Keywords: “Gifted child university”, out-of-school educational establishments, coaching,
coaching technology, personality-oriented education
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Анотація. Стаття присвячена проблемі розвитку логіко-математичних здібностей
молодших школярів засобами логічних завдань. Розроблено систему варіативних логікоматематичних завдань для формування зацікавлення учнів початкових класів
математикою, логікою, а також покращення рівня їх пізнавальної діяльності під час
навчання молодших школярів у НМЦ «Університет обдарованої дитини», який з 2017 року
діє у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Ключові слова: пізнавальна активність, молодший школяр, варіативні завдання,
логічні ігри, «Університет обдарованої дитини».
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Abstract. The article is devoted to the problem of development of logic and mathematical
abilities of junior students by means of logic games. A system of variational logic and mathematical
problems for the formation of interest of junior students in mathematics, logic, as well as improving
the level of their cognitive activity during studying at the University of the gifted child, which since
2017 operates at Vasyl Stfanyk Precarpathian National University. It is shown that it is based on
the concept of harmonious dialog interaction in the triangle of relations between teacher and
student.
Keywords: cognitive activity, junior student, variational tasks, logic games, University of the
gifted child.
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FORMATION OF THE HIGHER POLYTECHNICAL EDUCATION:
IN SEARCH OF NEW PARADIGMS
TH
(XIX – BEGINNING OF THE XXTH CENTURY)

СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПОИСК НОВЫХ ПАРАДИГМ (ХІХ – НАЧАЛО ХХ СТОЛЕТИЯ)
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Аннотация. В работе рассматривается процесс становления высшего
политехнического образования в странах Европы в XIX – начале ХХ ст. как прогрессивная
мировая тенденция развития технического образования в целом. Обозначены общие
принципы и главные характеристики «новой» модели учебных заведений (усиленное обучение
математике и естественным наукам, введение специализации, более широкое использование
предметов гуманитарного цикла, введение системы единых экзаменов и университетских
конституционных форм, автономии в управлении).
Ключевые слова: политехникумы, политехническое образование, техническое обучение

Литература:
1. Андреев А. Знания или компетенции? Высшее образование в России.
2005, № 2. С. 3–11.
2. Атутов П. Р. Концепция политехнического образования в современных
условиях. URL: http://bank.orenipk.ru/Text/t38_247.htm (Дата обращения:
10.12.2019).
3. Атутов П. Р. Педагогика трудового становления учащихся:
содержательно-процессуальные основы. Избранные труды в 2-х томах / Под
ред. дпн проф. Г. Н. Никольской. T. I. Москва, 2001. 360 c.
4. Бойко А. Ідея політехнізму: минуле, сучасне і майбутнє. Дидаскал.
Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. Вип. 14: Матеріали
Всеукраїнської наук.-практ. конф. із міжнародною участю “Політехнічна освіта
як засіб забезпечення ринку праці в Україні” (19–20 листоп. 2014 р.). С. 9–12.
5. Зеркалов Д. В. НТУУ «КПІ». Минуле і сьогодення : монографія. К.:
Основа, 2012. 735 с.
6. Лернер П. С. Политехническое образование сегодня. Высшее
образование в России. 2005, № 2. С. 3–11.
7. Мокляк В. М. Автономія сучасного університету: відповідь на виклики
суспільства. Дидаскал. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 17:
Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. із міжнародною участю
“Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку” (22–23 листоп.
2016 р.). С. 142–146.
8. Рыбьев В. Б., Полянская Т.Ю., Кондюрина Л.В. К истории создания в
Conference proceedings

82

World scientific and technical trends '2019

December 26-27

России
Высшего
Политехнического
образования
URL:
https://jroots.info/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=98 (Дата
обращения: 10.12.2019).
9. Семеновська Л. Реалізація ідеї політехнізму в шкільній освіті України
ХХ століття. Дидаскал. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. Вип. 14:
Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Політехнічна освіта як засіб
забезпечення ринку праці в Україні” (19–20 листоп. 2014 р.). С. 12–18.

References:
1. Andreev A. (2005). Znaniya ili kompetentsii? [Knowledge or competence?] in Vyssheye
obrazovaniye v Rossii [Higher Education in Russia], issue 2, pp. 3-11 . [in Russian].
2. Atutov P.R. Kontseptsiya politekhnicheskogo obrazovaniya v sovremennykh usloviyakh
[The concept of polytechnical education under current circumstances]. [in Russian]. URL:
http://bank.orenipk.ru/Text/t38_247.htm (Last accessed: 10.12.2019).
3. Atutov P. R. (2001). Pedagogika trudovogo stanovleniya uchashchikhsya: soderzhatel'noprotsessual'nyye osnovy [Pedagogy of the labor formation of students: substantive procedural
foundations], vol. 1. 360 p. [in Russian].
4. Boiko A. (2014). Ideia polytechnizmu: mynule, suchasne i maybutnie [The idea of
polytechnizm: the past, present and future] in Dydaskal : chasopys – Dydaskal : magazine. Poltava :
PNPU after V. G. Korolenko, ed. 14: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific-Practical
Conference “Polytechnical education as a means of labour market providing in Ukraine” (pp. 9–12)
[in Ukrainian].
5. Zerkalov D.V. (2012). NTUU “KPI”. Mynule і siogodennia : monography. [The past and
the present] Kyiv : Osnova, 735 p. [in Russian].
6. Lerner P. S. (2005). Politekhnicheskoye obrazovaniye segodnya. [Polythechnical education
today] in Vyssheye obrazovaniye v Rossii [Higher Education in Russia], issue 2, pp. 3-11 [in
Russian].
7. Mokliak, V. M. (2017). Avtonomija suchasnogo universytetu: vidpovid na vyklyky
suspilstva [Autonomy of the modern university: responding to the challenges of society]. Dydaskal
: chasopys – Dydaskal : magazine. Poltava : PNPU after V. G. Korolenko, ed. 17: Proceedings of
the All-Ukrainian Scientific-Practical Conference with International Participation “Innovation in
Education: Search and Prospects for Development” (pp. 142–146) [in Ukrainian].
8. Ryb'yev V.B., Polianskaya T. U., Kondiurina L. V. K istorii sozdaniya v Rossii Vysshego
Politekhnicheskogo obrazovaniya. [History of higher polytechnical education in Russia]. URL:
https://j-roots.info/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=98
(Last
accessed: 10.12.2019). [in Russian].
9. Semenovska L. (2014) Realizatsiya ideyi politekhnizmu v shkilʹniy osviti Ukrayiny
[Implementation of the idea of polytechnism in school education of Ukraine] in Dydaskal :
chasopys – Dydaskal : magazine. Poltava : PNPU after V. G. Korolenko, ed. 14: Proceedings of the
All-Ukrainian Scientific-Practical Conference “Polytechnical education as a means of labour market
providing in Ukraine” (pp. 12–18) [in Ukrainian].
Abstract. The article reviews the process of formation of polytechnical education in the
countries of Europe during the XIX – beginning of the XXth century as a progressive world feature
of the technical education in general. It depicts the predominant principles and main
characteristics of a “new” model of educational institutions, such as intensified teaching of
mathematics and natural sciences, introduction of specialization, the wider learning of
humanitarian disciplines, generating the system of examinations and constitutional forms of the
university, the autonomy of management, in particular.
The historical role of higher polytechnical education is widely accepted. The technical
education in any state is a significant factor of its socio-economic basis. The high-trained
engineering personnel is a necessary requirement of the present day. Many factors depend on state
initiative and entrepreneurs’ support in fulfilling the reforms in any country in a search of the
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optimal forms and methods in the process of improving the polytechnical education.
Key words: polytechnics, polytechnical education, technical instruction.
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EFFICIENCY OF THE SUFFIX –ITIS IN TERM FORMATION FOR THE
DESIGNATION OF INFECTIOUS DISEASES

ПРОДУКТИВНІСТЬ СУФІКСА –ITIS В УТВОРЕННІ ТЕРМІНІВ - НАЗВ
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
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Анотація. У порівняльному аспекті на матеріалі латинської та англійської
терміносистем досліджується продуктивність суфіксального способу утворення термінів
на позначення інфекційних захворювань, спричинених патогенними мікробами, спірохетами,
вірусами, та інвазійних хвороб, обумовлених патогенними найпростішими або
членистоногими. Прослідковується фіксація відібраних номінативних одиниць в сучасних
латинських та англійських медичних енциклопедичних словниках. Здійснюється лексикосемантична характеристика досліджуваних термінологічних одиниць. Приділяється увага
питанням синонімії та етимологічному дослідженню ілюстративного матеріалу.
Ключові слова: інфекційні хвороби, паразитарні хвороби, суфікс -itis, латинські
терміни галузі «інфектологія», англійські терміни галузі «інфектологія», продуктивні
моделі термінотворення.
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Summary. The efficiency of the suffix method in term formation for the designation of
infectious diseases caused by pathogenic microbes, spirochetes, viruses, and invasive diseases
caused by pathogenic protozoa o rarthropods is investigated on the bases of Latin and English term
systems according to the comparative aspect. The fixation o fselected nominativeunitsin modern
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Latin and English medical encyclopedicdictionaries is traced. The lexical and semantic description
of the selected terminological unitsis carriedout. Attention is paidtotheissuesof synonymy and
etymological study of the illustrative material.
The purpose of the study is to identify the presence of derivatives with the suffix –itis in the
Latin microterminal system "Infectology", to consider the role of this suffix in the formation of
English infectious terms, to identify the type of structural organization of selected terminological
units.
Conclusions. Summarizing the above, we note that all Latin terms with the suffix -itis in the
infectology microsystem are exclusively Greek in origin; the number of term elements reaches two
(hepatitis, encephalitis) or three components (poliomyelitis, choriomeningitis).
Key words: infectious diseases, parasitic diseases, suffix -itis, Latin terms in the field of
«Infectology», English termsin the field of «Infectology», effective model softerm formation.
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