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Annotation. The article is devoted to the development of scientifically justified methods for
estimating the localization of the anodic dissolution process in an electrochemical cell with a
cylindrical electrode. Known approaches were analyzed in order to find applicable methods for the
evaluation of the anode dissolution process localization for an electrochemical cell with a
cylindrical electrode. Based on the complex of experimental and theoretical researches, the method
of localization level determination of the electrochemical dissolution process of medium carbon
steels has been proposed. It was justified and developed for the scheme with cylindrical wire
electrode and a vertical coaxial electrolyte feed. According to the results of the study, new criteria
for determining the level of process` localization were developed, which, with the necessary degree
of adequacy, allow us to estimate the effect of the electrolyte properties and the amplitude-time
parameters of the power source on the process localization.
Keywords: Electrochemical machining using wire electrode, interelectrode gap, coefficient of
localization of electrochemical dissolution.

Problem statement
Electrochemical machining with a wire electrode or wire electrochemical
machining (WECM) is a modern technology of metal processing and has a number of
exceptional advantages: the processing of any metals regardless of their hardness, the
manufacturing of complex shape parts, the absence of a heat affected zone, high
surface quality. Therefore, WECM, as a rule, is used in combination with
electroerosive wire cutting. The combination of high accuracy electroerosive
machining and WECM high-quality surface, allows to create a new competitive
technology for the processing of conductive materials.
Problem analysis.
As it is known, one of the main requirements of modern industry is the high
shape reproduction accuracy [1,2]. To determine the accuracy of electrochemical
machining most often used logarithmic throwing index (LTI) proposed by D.T. Chin
for the process of electrodeposition [3].
However, the LTI does not allow to correctly evaluate the localization of the
processing using cylindrical electrodes due to the nonlinear configuration of the
electric field strength in an electrochemical cell with a cylindrical electrode, which
depends on the size of the interelectrode gap (IEG) and the diameter of the wire [4,5].
Сборник тезисов
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In addition, it is not possible to adequately estimate the influence of the electrolyte
composition and the amplitude-time parameters of the power supply (ATPPS) on the
localization of the dissolution process [5,6].
Experiments and main theses.
The research was carried out in the bath of the modified electroerosion machine
EELD-02M (SELD-02M, Ukraine). The cathode was the brass wire electrode L63,
the workpiece (anode) – a 10 mm rectangular plate made of Steel 45 (analogue 1045,
А 107). Previously, from a series of experiments, the following parameters were
chosen for which the best surface quality on this steel was obtained: the diameter of
the wire 0,15 mm, the potential between the electrodes Δφ = 4 V, the pulse frequency
f = 1 kHz, the pulse duration t = 300 μs, the electrolyte – 6% aqueous NaCl solution,
the electrolyte temperature T = 30°C, nozzle pressure P = 0,2 MPa, the process
duration at each position τ = 300 s. The research was conducted on the IEG values of
0.5; 0.3; 0.2; 0.1; 0.05 mm.
During processing grooves are formed on the surface of the part (fig 1), the
profile of which correlates with the distribution of currents in the IEG [7,8].

Fig. 1. A sample of a treated plate with grooves when using a wire with a
diameter of 0.15 mm; IEG values, mm: 1 – 0,5; 2 – 0,3; 3 – 0,2; 4 – 0,1; 5 – 0,05.
Obtained profilograms of respective grooves were analyzed using software,
digitized, then was build a real groove profile obtained experimentally, such as curve
1, Fig. 2.

a)
b)
Fig. 2. The profile of the experimentally obtained groove (curve 1), the
distribution of the current density on the surface of the anode (curve 2), the
theoretically calculated profile of the groove (curve 3) for different IEG values:
a) IEG = 0,1 mm; b) IEG = 0.5 mm.
To quantify the physico-chemical process of the anode`s surface dissolution, we
use the statistical probability approach, namely, the excesses of the experimental
Сборник тезисов
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profile of the groove Es. The current density distribution of the anode`s surface and
the theoretical profile are calculated using Es (Table 1). Due to the possibilities of
graphic programs, the width of the received grooves and theoretical and
experimental profiles of the groove – the current efficiency coefficient is determined.
Table 1
Calculation of excesses as indicator of process localization
Excesses (Es)

IEG, mm

0,05
0,1
0,2
0,3
0,5

Current
density
distribution
at the anode
at the initial
moment
4.156
2.024
0.564
-0.032
-0.56

Current efficiency

Experimental
groove profile

Theoretically
calculated
profile of the
groove

Estimation of the squares
of the theoretical and
experimental profiles of
the groove

6.615
5.087
2.933
0.412
-0.436

-0.179
-0.307
-0.533
-0.707
-0.931

0,117
0,239
0,286
0,311
0,477

Width of
the
groove,
mm
0,6
0,95
1,4
1,9
2,1

Conclusions:
1. The significant influence of IEG value on the process localization has been
confirmed.
2. Based on the complex of experimental and theoretical studies, a methodology
is presented where the values of the dissolution zone and the excesses Es of the
distribution of the current density and the dissolution activity on the surface of the
anode are used as the criteria for evaluating the localization of the anode dissolution
process during WECM. Their combination usage
provides a fundamental
opportunity to quantitatively describe and isolate the influence on the localization of
the dissolution process of electric field strength configuration in an electrochemical
cell with a cylindrical electrode. This electric field strength configuration is
established due to the size of the IEG and the diameter of the wire and, accordingly,
gives adequate description of the contribution of the parameters of the electrolyte and
ATPPS on the level of dissolution process localization.
3. The obtained scientific results are the basis for further research on the
influence of the electrolyte composition and ATPPS on the efficiency of the WECM
technology.
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Анотація. Стаття присвячена розробці науково обґрунтованих методів оцінки
локалізації процесу анодного розчинення в електрохімічній комірці з циліндричним
електродом. Проведено аналіз можливості застосування відомих підходів до оцінки
локалізації процесу анодного розчинення для електрохімічної комірки з циліндричним
електродом. На основі комплексу експериментальних та теоретичних досліджень
запропоновано, обґрунтовано та розроблено методику визначення рівня локалізації процесу
електрохімічного розчинення середньо вуглецевих сталей при використанні схеми обробки з
циліндричними дротяними електродами та коаксіальною вертикальною верхньою подачею
електроліту. За результатами дослідження, запропоновано нові критерії визначення рівня
локалізації процесу, які з необхідним ступенем адекватності дозволяють оцінити вплив на
локалізацію властивостей електроліту та амплітудно–часових параметрів джерела
живлення.
Ключові слова: Електрохімічна обробка дротяним електродом, міжелектродний
проміжок, коефіцієнт локалізації електрохімічного розчинення.
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IMITATION MODELING OF THE SENSOR OF ROTATION FREQUENCY
WITH VARIABLE HARDNESS SPRINGS

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ С
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Аннотация. Предложена новая измененная математическая модель центробежного
регулятора частоты вращения с главной пружиной, имеющей переменную жесткость.
Представлена схема такой пружины в программном комплексе VisSim. Показана
работоспособность модели и пригодность для моделирования динамических режимов
работы дизельного двигателя. Исследована возможность отработки моделью нелинейной
жесткости пружин разных конструкций как для установившихся, так и для
неустановившихся режимов.
Ключевые слова: моделирование, VisSin, датчик частоты вращения дизеля, пружина с
переменной жесткостью, динамический режим работы.
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Abstract. A new modified mathematical model of a centrifugal rotational speed controller
with a main spring having variable stiffness is proposed. A diagram of such a spring in the VisSim
software package is presented. The efficiency of the model and suitability for modeling the dynamic
operating modes of a diesel engine are shown. The possibility of testing the model of nonlinear
stiffness of springs of different designs for both steady and unsteady modes is investigated.
Key words: modeling, VisSin, diesel engine speed sensor, spring with variable stiffness,
dynamic mode of operation
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УДК 004.2
EFFECTIVENESS OF THE USE OF DIFFERENT LIGHT SOURCES

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА
Razinkov V.O. / Разінков В.О.
Taranenko Y.H. / Тараненко Є.Г.
Odessa National Politehnic University, Odessa, Shevchenko 1, 65044
Одеський національный політехнічний університет, Одесса, просп. Шевченко 1, 65044

Анотація. У цій роботі розглядається доцільність та ефективність використання
різних джерел електричного світла, починаючи з перших розроблених більш ніж 100 років
тому - ламп розжарювання, і до найсучасніших і перспективних - світлодіодних ламп.
Ключові слова: джерела електричного світла, світловий потік, ефективність,
доцільність, лампи розжарювання, люмінесцентні лампи, світлодіодні лампи, термін
окупності.

Електроні джерела інформації:
1. www.lampa.kiev.ua/ua/lampa.html
2.www.oporaua.org
3. www. zhytlo.in.ua.html

Abstract: In this paper the expediency and efficiency of using different sources of electric
light from the first developed more than 100 years ago - incandescent lamps, and to the most
advanced and advanced - LED lamps is considered.
Key words: sources of electric light, light flux, efficiency, expedience, incandescent lamps,
fluorescent lamps, LED lamps, payback period
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УДК 621.74
PRODUCTION OF CONTINUOUSLY CAST PRODUCTS MADE OF
ALLOYS BASED ON SECONDARY COPPER

ОДЕРЖАННЯ БЕЗПЕРЕРВНО ЛИТИХ ВИРОБІВ ІЗ СПЛАВІВ НА
ОСНОВІ ВТОРИННОЇ МІДІ
Verhovlyuk A.M. / Верховлюк А.М.
d.t.s., prof. / д.т.н., проф.
National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
Національна академія наук України
Petrovsky R.V. / Петровський Р.В.
Головний інженер, ТзДВ «Гал-Кат», Львів, Україна
Chief Engineer, Tzdv «Gal-Kat» Lviv, Ukraine
Chervonyi I. F. / Червоный И.Ф.
d.t.s., prof. / д.т.н., проф.

Анотація. В роботі розглядається залучення вторинної сировини в металургійний
цикл виробництва виробів з міді з метою економного використання природних ресурсів та
зниженню техногенного навантаження на навколишнє середовище. Приділено увага
ливарним процесам без використання спеціальних форм, що дозволяє значно скоротити
тривалість технологічного циклу, поліпшити умови праці та знизити вартість процесу.
Ключеві слова: мідь, вторинна сировина, лиття, рафінування, вертикальне лиття,
горизонтальне лиття, вертикальне лиття вгору.
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Abstract. The paper considers the involvement of secondary raw materials in the
metallurgical cycle of production of copper products for the purpose of economical use of natural
resources and reducing the technogenic load on the environment. The attention is paid to founding
processes without the use of special forms, which allows to significantly reduce the duration of the
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technological cycle, improve working conditions and reduce the cost of the process.
Key words: copper, secondary raw materials, molding, refining, vertical molding, horizontal
molding, vertical molding up.
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УДК 621.74
RECEPTION OF FUNCTIONAL MATERIALS ON THE BASIS OF
SECONDARY COPPER

ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ВТОРИННОЇ МІДІ
Shcheretsky A.A. / Щерецький О.А.
d.t.s., senior researcher / д.т.н.,ст. наук. спіроб.
National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
Національна академія наук України
Doskich Y.Y. / Доскич Ю.Ю.
Генеральний директор, ТзДВ «Гал-Кат», Львів, Україна
General manager, Tzdv «Gal-Kat» Lviv, Ukraine
Chervonyi I.F. / Червоный И.Ф.
d.t.s., prof. / д.т.н., проф.

Анотація. В роботі розглядається використання вторинної міді для утворення
різноманітних сплавів. Наводяться особливості мідних сплавів та вплив різних добавок на їх
властивості. Відмічена важливість застосування покривних і рафінуючи флюсів для
отримання якісних сплавів на основі вторинної міді
Ключеві слова: мідь, вторинна сировина, рафінування, домішка, модифікування, зерно,
сплав, технологія, лиття, розплав
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Анотація. Технологія із застосуванням установки сухого гасіння коксу системи
Гіпрококсу – вплив на роботу доменного виробництва.
Інтенсифікація технології гасіння коксу дає можливість підвищити якість продукції,
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енергозбереження та захист навколишнього середовища на виробництві.
За результатами міцність коксу підвищується на 1,2% і при цьому збільшується
продуктивність доменних печей та зменшуються витрати коксу
Запропонована технологія сухого гасіння дозволяє підвищити якість продукції
виробництва, виключити викиди шкідливих речовин в атмосферу, дає можливість не
тільки використовувати фізичне тепло розжареного коксу для отримання пари, але й
позитивно впливати на техніко – економічні показники доменних плавок.
Підвищуються техніко – економічні показники доменних плавок.
Ключеві слова: ехнологія, гасіння коксу, продукція, якість, продуктивність,
енергозбереження, доменні плавки.
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Abstract The technology with the use of the dry extinguishing system of the coke system of
Giprocoks - the impact on the work of the blast furnace production. The intensification of coke
quench technology provides an opportunity to improve product quality, energy saving and
environmental protection in the production. As a result, the strength of coke rises by 1.2%, while
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the productivity of blast furnaces increases. furnaces and decreases coke consumption. The
proposed dry extinguishing technology allows to improve the quality of production, eliminate the
emission of harmful substances into the atmosphere, makes it possible not only to use the physical
heat of boiled coke to produce steam, but also to positively influence the technical and economic
parameters of blast furnaces. Technical and economic indicators of blast furnaces are increasing.
Key words: technology, coke quenching, production, quality, performance, energy saving,
blast furnaces.
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Анотація. В роботі розглядається використання «Шроту зародків пшениці
харчового» для виготовлення хліба пшеничного довготривалого вистоювання «Чіабатта».
Досліджено органолептичні, фізико-хімічні показники, харчову, біологічну цінність залежно
від кількості добавки. Обгрунтована раціональна кількість дієтичної добавки,
запропонована технологія хліба підвищенної харчової та біологічної цінності.
Ключевые слова: хліб, харчова цінність, якість, добавка дієтична, шрот зародків
пшениці
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Abstract. The use of secondary vegetable raw materials, namely, the products of the wheat
plant processing "Dietary supplement", meal of wheat germs food for the long fermentation term
wheat bread "Chiabatta", was proposed. The organoleptic, physicochemical parameters,
nutritional, biological values, vitamins, micro- and macronutrients in the finished product were
determined experimentally with the partial replacement of wheat flour with the tested additive. The
best indicators of the quality of wheat bread ciabatta long maturation are obtained when replacing
wheat flour in the range of 4-12% for the food additive. Scientifically substantiated rational amount
of dietary supplement, proposed technology bread "Ciabatta" increased nutritional and biological
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RESEARCH OF INTERFERENCE INFLUENCE ON THE TRANSMISSION
RATE OF VDSL2-SYSTEMS

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД НА ШВИДКІСТЬ
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lec. / викл.
О.S. Popov Odessa national academy of telecommunications, Odesa, Kuznechna St. 1, 65029
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, Одеса, вул. Кузнечна 1, 65029
Анотація. У роботі надані результати дослідження впливу інтерференційних завад на
швидкість передавання систем передачі за технологією VDSL2 при роботі по телефонних
кабелях типу ТПП. Дослідження проводилося шляхом аналітичного моделювання роботи
VDSL2-систем з частотним планом B8-6 [998-M2x-B] по телефонному кабелю типу ТПП
10х2х0,4, як для низхідного, так і для висхідного напрямку передачі. У роботі надано
залежності розподілу інтерференційних завад по каналах систем VDSL2 при оптимальних
значеннях відліку початку інтегрування. Проаналізовано вплив інтерференційних завад на
досяжну швидкість передавання систем передачі VDSL2 та визначено умови, за яких
інтерференційні завади суттєво обмежують швидкість передавання.
Ключові слова: технологія VDSL2, система передачі, інтерференційні завади,
швидкість передавання, телефонний кабель, довжина абонентської лінії.
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Abstract. The paper presents the results of the research of the interference noise influence on
the transmission systems using VDSL2 technology (VDSL2-systems) when working on TPP-0.4 type
telephone cables of the PJSC «Ukrtelecom» network. The research was carried out by analyzing the
modeling of VDSL2-systems with frequency plan B8-6 [998-M2x-B] over TPP 10х2х0.4 type
telephone cable, for both the downstream and upstream transmission direction. The line length
varies in the range between 200 and 500 meters. In the paper the dependences of the interference
noise distribution on channels of the VDSL2-systems with the optimal values of the integration start
are given. The immunity (signal to noise ratio) taking into account interference is determined. The
results of calculating the achievable transmission rate of VDSL2-systems with allowance for
interference noise and without their taking into account are given. The interference noise influence
on the transmission rate by means of the determining of the rate loss due to interference noise is
analyzed and the conditions in which interference noise significantly limits the transmission rate
are defined.
Key words: VDSL2 technology, transmission system, interference noise, transmission rate,
telephone cable, subscriber line length.
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УДК 658.62:005.52]:641.1
COMMODITY CRITERIA OF USING
HYDROCOLLOIDS FOR PRODUCING FOOD PRODUCTS

ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОКОЛОЇДІВ ДЛЯ
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Анотація. В статті розглянуто товарознавчі аспекти застосування гідроколоїдів
для виробництва харчових продуктів. Наведено відомості щодо класифікації гідроколоїдів
різного походження. Проаналізовано їх технологічно-функціональні властивості.
Ключові слова: гідроколоїди, товарознавство, харчові продукти, желатин.
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УДК 622.245.52
EXPERIMENTAL RESEARCH OF HYDRODYNAMIC PULSATOR
OPERATION AND ITS INFLUENCE ON OIL PARAMETERS

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ГІДРОДИНАМІЧНОГО
ПУЛЬСАТОРА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПАРАМЕТРИ НАФТИ
Якимечко Я. Я./ Y. Y. Yakymechko
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
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Abstract. The article presents the experimental studies of the hydrodynamic pulsator
operation and intensity determination of the ultrasonic field produced by the device, as well as its
effect on the high-viscosity oil parameters of the Kokhanivske deposit.
The paper also described the improved design of the hydrodynamic pulsator, which is used in
the technological scheme when extracting high-viscosity oils from wells onto the surface.
Key words: oil, pulsator, vibration, ultrasound, intensity, viscosity, temperature.
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У статті описана вдосконалена конструкція гідродинамічного пульсатора, який
застосовується в технологічній схемі при підніманні високов'язких нафт з свердловин на
денну поверхню. Також представлена схема проведення лабораторних досліджень
гідродинамічного пульсатора. Отримані результати свідчать про те, що при роботі цього
пристрою в нафті Коханівського родовища виникають фізичні поля - ультразвукове,
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теплове і кавітаційне, які сприяють зниженню в'язкості нафти і збільшенню її
температури. Експериментально встановлено, що під дією акустичного поля (ультразвуку)
виникають швидкоплинні градієнти тиску і відбувається руйнування прикордонних шарів
рідини, перехід неньютонівської рідини в ньютонівську. При певній інтенсивності поля
(більше 0,1 кВт/м2) більше 50 % акустичної енергії трансформується в тепло. Таким чином,
нафта одночасно опромінюється тепловим (термоакустична дія) і акустичним
(ультразвуковим) полями. У високоінтенсивному акустичному (ультразвуковому) полі
виникають так звані гравітаційні ефекти, які призводять до випадання механічних
домішок, твердого парафіну і солей.
Ключові слова: нафта, пульсатор, коливання, ультразвук, інтенсивність, в'язкість,
температура.
ЦИТ: UA13-001

УДК 625.033
CHANGE IN THE LEVEL OF RELIABILITY OF THE RAIL-SLEEPER
GRATING OF THE CONTINUOUS TRACK DURING TONNAGE
PRODUCTION

ЗМІНЕННЯ РІВНЯ НАДІЙНОСТІ РЕЙКО-ШПАЛЬНОЇ РЕШІТКИ БЕЗСТИКОВОЇ
КОЛІЇ ПРИ НАПРАЦЮВАННІ ТОННАЖУ
Shtompel A.N. / Штомпель А.М.
Smyrnova D. / Смирнова Д.О.
Chystiakova O. / Чистякова О.О.
Ukrainian State University of Railway Transport
Kharkiv, Area Feuerbach, 7, 61050
Український державний університет залізничного транспорту
Харків, площа Фейєрбаха, 7, 61050

Анотація. У статті показано зв'язок питань, які стосуються змінювання рівня
надійності конструкції рейко-шпальної решітки при напрацюванні тоннажу, з практичними
задачами колійного господарства, розглянуто загальні положення щодо оцінки надійності
«старіючих» технічних систем в процесі експлуатації, виконані розрахунки з встановлення
ймовірності безвідмовної роботи найбільш поширеної конструкції рейко-шпальної решітки
при різному рівні напрацьованого тоннажу.
Ключові слова: безстикова колія, верхня будова, рейко-шпальна решітка,
напрацьований тоннаж, відмова у роботі, надійність, поїзне навантаження.
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ЦИТ: 317 – 013. С.73-77.
This work is the article shows the connection of issues concerning the change in the
reliability of the construction of the railing-slab lattice during the development of the tonnage, with
the practical tasks of the track economy, the general provisions for assessing the reliability of
"aging" technical systems in the process of operation, calculations have been made to establish the
probability of failure-free operation the most widespread construction of a rack-wall grid at
different levels of the produced tonnage.
Keywords: non-stitch track, upper structure, railing board, tonnage production, failure to
work, reliability, train load.
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DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES - THE BASIS OF
INNOVATIVE SERVICE OF PASSENGERS BY DIFFERENT TYPES OF
TRANSPORT

ЦИФРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА
ИННОВАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ РАЗЛИЧНЫМИ
ВИДАМИ ТРАНСПОРТА
Egorova I.N. / Егорова И.Н.
asp. / асп.
ORCID: 0000-0002-5207-1471
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Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Narodnogo Opolcheniya Sq., 2, 344038
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»,
Ростов-на-Дону, площадь Народного Ополчения, 2, 344038

Аннотация. В работе рассматриваются перспективы развития транспортной
системы страны в условиях взаимодействия различных видов транспорта. Определены
основные аспекты внедрения единой цифровой платформы ОАО «РЖД», которая позволит
создать цифровые инструменты управления мультимодальными перевозками, тем самым
обеспечить качественно новый уровень обслуживания пассажиров в транспортнопересадочных узлах.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровые железные дороги,
транспортно-пересадочные узлы, мультимодальные перевозки
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DRY FORMATION OF INTERNAL CEMENT COATING IN STEEL PIPES
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Сибирский государственный университет путей сообщения, Россия, г. Новосибирск, ул.
Аннотация. В работе рассматривается применение способа сухого формования
бетона для устройства минеральной облицовки в стальных трубах. Проведенные
исследования показали, что способом сухого формования можно получить внутреннее
покрытие достаточной толщины. Качество песчаного бетона облицовки соответствуют
требованиям нормативных документов, а состояние контактного слоя свидетельствует о
высокой защитной способности покрытия.
Ключевые слова: защита стальных труб от коррозии, цементно-песчаное покрытие
труб, внутреннее сцепление цементных смесей, сухое формование бетонных изделий,
состав цементно-песчаной композиции.
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Abstract. The article discusses the use of the method of dry forming of concrete for the
creation of mineral cover in steel pipes. Studies have shown that the method of dry molding can be
obtained internal coating of sufficient thickness. The quality of sandy concrete cladding meets the
requirements of regulatory documents, and the state of the contact layer indicates a high protective
ability of the coating.
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adhesion of cement mixtures, dry molding of concrete products, composition of cement-sand
composition.
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SIMULATION ОF TRAVELLING-WAVE LIGHT AMPLIFIER IN THE PULSE
MODE IN THE FRAMEWORK OF TECHNICAL SPECIALITIES STUDENTS TRAINING
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО КВАНТОВОГО УСИЛИТЕЛЯ
БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Аннотация. Представлена упрощенная модель оптического квантового усилителя
бегущей волны в импульсном режиме. Широта использования оптических квантовых
усилителей бегущей волны определяет актуальность моделирования физических процессов,
ответственных за усиление оптического излучения. Рассмотренная модель может быть
реализована в системе MathCad и успешно применяться при проведении практических
занятий и лабораторных работ.
Ключевые слова: оптический квантовый усилитель, численное моделирование.
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Abstract. Introduction. The simplified model of travelling-wave light amplifier in pulse mode
is presented. The breadth of use of travelling-wave light amplifiers defines the relevance of
modeling of physical processes responsible for nonlinear light amplifying. The considered model can
be implemented in the MathCad system and successfully used in practical exercises and laboratory work.

Basic information about travelling-wave light amplifier
Three modes of operation of a amplifier are singled out, - when the energy density of the
incident radiation is much greater, much less than and comparable to the saturation energy density.
Оrder of performance of laboratory work
Оrder of performance of laboratory work is presented
Conclusions
The simplicity of the proposed model makes it possible to implement it in MathCad in the
framework of laboratory works and perform a series of parametric calculations
Key words: light amplifier, numerical simulation

Статья отправлена 27.03.2019
© Гоголева Н.Г, Тарасова О.Ю.

Сборник тезисов

32

Практическое значение современных научных исследований ‘2019

ЦИТ: UA13-011

УДК 546.763'623'185
THE SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL INVESTIGATION OF
BRUCITE PHOSPHATE BINDER
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Аннотация. Синтезирована фосфатная связка на основе природного магнезиального
сырья (брусита Кульдурского месторождения). Методами термического анализа и
инфракрасной спектроскопии исследованы термические превращения данной связки в
широком интервале температур. Отмечена низкая устойчивость кислых фосфатов,
переходящих в стабильные циклометафосфаты магния.
Ключевые слова: брусит, Mg(OН)2, фосфатные связки, фосфаты магния.
циклотетрафосфат магния
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Abstract. Introduction. Magnesium phosphate binders are of considerable importance for a
fabrication of refractory and heat-insulating linings. Brucite-phosphate binder was obtained using a
natural raw material.
Main text. Brucite-phosphate binder synthesis was described. Its transformations under
heating were analyzed basing on the data of thermal analysis and IR-spectroscopy.
Summary and Conclusions. The initial Mg(H2PO4)2·2H2O goes through several dehydration
stages, being turned into dihydrogen pyrophosphate MgH2P2O7, and then into cyclo-tetraphosphate
Mg2P4O12, which is high-stable in a wide temperature range (500-1000 оС).
Key words: brucite, Mg(OН)2, phosphate binders, magnesium phosphates, magnesium cyclotetraphosphate
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Анотація. В роботі ми будемо намагатися встановити закономірності сумісного
впливу корозивного середовища, механічних напружень та гідратоутворення на корозію
промислових трубопроводів.
Ключові слова: газовий гідрат, корозія, швидкість корозії, внутрішньотрубна корозія,
корозійно-механічні випробування.

Вступ. Проблемою перекачування продукції є ряд негативних чинників,
одним з яких є перекриття перерізу трубопроводу газогідратними утвореннями,
що спричиняє до фінансових затрат та зменшення видобутку газу. Закупорка
газовими гідратами промислових газопроводів в осінньо-зимовий період
завжди супроводжується сприятливими термодинамічними умовами
середовища, високим тиском та низькою температурою транспортування.
На різних етапах утворення газових гідратів, рідина перетворюється із
рідкого стану у напівтвердий гідрат, нарешті, у твердий гідрат. Впродовж
кожного з цих етапів, постійна і неперервна взаємодія між фазою гідрату та
стінкою труби може спричинити виникнення кавітацій, ерозії, точкової корозії,
корозійного розтріскування [1].

Сборник тезисов

34

Практическое значение современных научных исследований ‘2019

На першому етапі утворення газового гідрату представляє собою
напівтвердий стан, гідратні пробки мають рідину всередині порожнин. Вони
легко руйнуються при ударі об жорстку поверхню, тобто, стінку труби, таким
чином, спричиняючи розвиток кавітаційної корозії.
З часом, гідрати поступово переходять з напівтвердого стану до твердого.
При русі на високій швидкості, ці грудки бомбардують внутрішню поверхню
стінки труби, спричиняючи ерозію.
Основний текст. За результатами вивчення кородованих поверхонь
зразків витриманих у газовому гідраті встановлено механізм його впливу на
корозію матеріалу трубопроводів. Сам по собі гідрат корозії не викликає, я
лише інтенсифікує і локалізує вплив корозивних компонентів пластових вод
(рис 1). На першому етапі (етап утворення гідрату) поверхня металу навколо
нього продовжує покриватися пасивними плівками продуктів корозії, в той час
як на поверхні металу під гідратом такий процес припиняється.
Після дисоціації гідрату (стадія 2) утворюється різниця потенціалів між
описаними ділянками металу, яка спричиняє виникнення корозійних
мікрогальванічних елементів, які прискорюють розчинення металу в менш
пасивованій зоні (рис. 1, б). В подальшому, при виникнення термобаричних
умов, сприятливих для гідратоутворення, воно проходитиме найактивніше у
зоні утвореного корозійного ураження, оскільки остання відіграє роль центру
кристалізації. З кожним циклом «утворення – розпаду» газового гідрату
глибина корозійного дефекту збільшується. Таким чином, механізм сумісного
впливу корозивного середовища та газогідратів полягає у інтенсифікації і
локалізації корозійних процесів.

а)
б)
Рисунок 1. Сумісний вплив газового гідрату та пластових вод на метал
трубопроводу на першій (а) та другій (б) стадії
Таблиця 1. Хімічний склад розчинів для корозійних випробовувань
№ МС Концентрація NaCl, моль/л
Тип корозії
1
0,01
Грунтова
2
0,05
корозія
3
0,1
4
0,5
5
1,5
Внутрішньотрубна
6
2,5
корозія
7
3,75
8
5
Результати досліджень. Проаналізувавши разом рис. 2, 3 та порівнявши
швидкості загальної та локальної корозії можемо констатувати яскраву
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інтенсифікацію локальних корозійних процесів, причому вона зростає зі
збільшенням концентрації хлорид-іонів.
Зі збільшенням концентрації хлорид-йонів дія механічного чинника теж
істотно зростає як у випадку загальної корозійної деградації так і для локальної
корозії. Для внутрішньотрубної корозії у високомінералізованих пластових
водах (рис 3) спостерігається різкий приріст швидкості корозії при переході від
МС6 до МС7. Така корозійна поведінка, на нашу думку, зумовлена
прискореним руйнуванням пасивних плівок хлорид-іонами при досягненні
певної критичної концентрації.
Спостерігається збільшення швидкості загальної та локальної корозії для
зразків витриманих у газовому гідраті в порівнянні з контрольними (рис 3), з
отриманих результатів було розраховано коефіцієнт виливу газового гідрату на
корозію, який для загальної корозії складає – 1,13 та для локальної корозії –
1,32.Об’єднаний аналіз корозійної поведінки матеріалу труб в агресивних
середовищах хлоридного типу показує схожі закономірності спільного впливу
корозивного середовища та механічного чинників на швидкість перебігу
корозійних процесів. Так для обох розглянутих випадків корозії спостерігаємо
інтенсифікацію впливу механічного чинника із збільшенням концентрації
хлоридів. У МС1, МС4 та МС5 бачимо незначні зміни в динаміці процесу при
переході з пружної в пружно-пластичну зону. У МС2, МС3, МС7 та МС8 ці
зміни виражені більш яскраво.
При локальній корозії зі збільшенням рівня механічних напружень
спостерігаємо значну інтенсифікацію корозійних процесів, особливо на ділянці
пружно-пластичної деформації (1,45 σ 0*, 2 – 1,8 σ 0*, 2 ).
Зафіксоване активне зростання швидкостей загальної та локальної корозії
(рис. 2,3), хоча у випадку МС1 зростання швидкості локальної корозії незначне,
що пов’язано із відносно невеликою локалізацією корозійних процесів.
Можемо відзначити, що для випадку ґрунтової корозії (МС1-МС3) за
умови пошкодження ізоляції та відсутності чи неналежної якості активного
протикорозійного захисту річний показник утончення в області
експлуатаційних навантажень може сягати 0,45 – 0,55 мм (рис 2а), а з
урахуванням локалізації процесу у випадку МС3 перевищувати 6 мм/рік (рис
3а), що свідчить про значну небезпеку розгерметизації трубопроводів.

а)
б)
Рисунок 2. Залежність утонення стінки труби при рівномірній корозії у
хлоридних електролітах ґрунтова корозія (а) та внутрішньотрубна корозія
(б)
Сборник тезисов

36

Практическое значение современных научных исследований ‘2019

Залежно від рівня напружень та для відповідного модельного середовища
приріст загальної швидкості корозії внаслідок дії газового гідрату від 0,11 до
0,72 мм/рік (рис 2б). Особливо важливо провести аналіз ґрунтових вод вздовж
трас прокладання трубопроводів з метою своєчасної оцінки ризиків корозійної
деградації сталі трубопроводу, попередження та недопущення розгерметизації
чи більш важких відмов та аварійних ситуацій [2].Для випадку корозії у
пластових водах ще більш наглядним є стрибок швидкостей корозії при
переході від МС6 до МС7 та МС8.
Для корозії з урахуванням локалізації залежно від рівня напружень та для
відповідного модельного середовища приріст внаслідок дії газового гідрату від
7,3 до 17,1 мм/рік (рис 3б).

а)
б)
Рисунок 3. Залежність утонення стінки труби з урахуванням локалізації у
хлоридних електролітах ґрунтова корозія (а) та внутрішньотрубна корозія
(б)
Висновки.
1. Вперше встановлено закономірності спільної дії механічних напружень,
концентрації хлоридів та гідратоутворення на швидкість та локалізацію
корозійних процесів. Приріст загальної швидкості корозії внаслідок дії газового
гідрату від 0,11 до 0,72 мм/рік та з урахуванням локалізації від 7,3 до 17,1
мм/рік.
2. Вперше зафіксовано різке збільшення швидкості корозії при
концентрації хлоридів 2,5 моль/л, що, на нашу думку, зумовлено зміною
механізму корозії внаслідок прискореного руйнування пасивних плівок.
Література:
Makogon
Y.F.
Hydratesofhydrocarbons.
Tulsa.
Oklahoma.
Pennwellpublishingcompany. 1997. pp 1 – 477.
Pysarenko H.H., Maylo A.N. Oprydelenye zakonomernotey povrezhdaemo
stystaly KH18N10T. 2015. № 1. S. 28-33. [inUkrainian].
Abstract. In this work, we will try to establish the laws of the joint effect of the corrosive
medium, mechanical stresses and hydrate formation on corrosion of industrial pipelines.
Keywords: gas hydrate, corrosion, corrosion rate, intrinsic corrosion, corrosion-mechanical
tests.
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UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA TO ASSESS
THE FURTHER CHILD WELLBEING

ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ
НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ДЛЯ ОЦІНКИ
ПОДАЛЬШОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
Vasiukova M.M./Васюкова М.М.
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Аnnotation. Analysis of perinatal anamnesis of 590 children ages from 3–14 years old with
the help of a specially designed computerized information retrieval system made it possible to
detect and verify the leading pathology in pregnant women contributed to the formation of uCTD
syndrome: the presence of 2 or more leading adverse conditions (prematurity, toxicosis in the first
trimester of pregnancy, high risk of miscarriage, autonomic dysfunction in the mother in the first
half of pregnancy, birth by Caesarean section), are prognostic for the birth of a child with uCTD
syndrome. Significant changes found in the health status of children with uCTD syndrome
increased with age, which was strongly associated with increased collagen breakdown (according
to the levels of hydroxyproline and glycosaminoglycans in the urine), impaired immunity (decrease
in indicators of local immunity immunoglobulins (Ig) - IgA and sIgA in saliva), phagocytosis
(phagocytosis activity and oxygen-dependent neutrophil metabolism) and activation of lipid
peroxidation. The conducted research confirms the expediency of introducing the appropriate
background condition of uCTD syndrome manifestations of syndromic pathology and associated
diseases into a letter of the specified diagnoses of the polyclinic card (health records) of the child's
development.
Keywords. Children, syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia (uCTD
syndrome), MASS-phenotype, Ehlers-like phenotype, Marfan-like phenotype, prognostic criteria of
uCTD syndrome development.
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4. Кадурина Т.И. Наследственные коллагенопатии (клиника, диагностика, лечение,
диспансеризация). - СПб.; «Невский диалект»,2000.-271с. ISBN 5-7940-0043-0
Abstract. Складність морфології, функції та розповсюдженість сполучної тканини в
організмі визначають активну участь її основних елементів у формуванні та розвитку
багатьох видів патології. В останній час з’явилися відомості щодо ролі екзогенних
факторів у розвитку дезорганізації сполучної тканини.
Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз перинатального анамнезу 590 дітей
3-14 років за допомогою спеціально розробленої комп’ютерної інформаційно-пошукової
системи дозволив виявити та веріфікувати провідну патологію вагітних що впливала на
формування СНДСТ: наявність 2 і більше провідних несприятливих станів (недоношеність,
токсикоз у першому триместрі вагітності, загроза викидня, вегетативна дисфункція у
матері в першій половині вагітності, народження шляхом кесаревого розтину), є
прогностичними щодо народження дитини з СНДСТ. Частота виявлення цього
донозологічний стану у дітей з віком збільшувалась (у дітей дошкільного віку - зустрічався у
64.9% та в шкільному віці – у 86%), що вірогідно пов’язано з підвищеним розпадом колагену
(за даними рівнів оксипроліну та глікозаміногліканів в сечі), порушенням імунітету
(зниження показників місцевого імунітету за даними імуноглобулінів - IgA та s Ig A в слині),
фагоцитозу (активність фагоцитозу та кисень-залежного метаболізму нейтрофілів) та
активацією перекисного окислення ліпідів.
Висновки.
Проведене дослідження підтверджує необхідність аналізу перинатального анамнезу
для прогнозування з великою вірогідністю народження дитини з СНДСТ, що дає можливість
подальшої профілактики розвитку захворювань, пов’язаних з дисплазією сполучної тканини.
Доцільним є внесення відповідного фонового донозологічного стану СНДСТ, проявів
синдромної патології та супутніх захворювань в лист уточнених діагнозів поліклінічної
картки розвитку дитини.
Ключові слова
Діти, синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини (СНДСТ), MASSфенотип, еларсоподібний фенотип, марфаноподібний фенотип, прогностичні критерії
розвитку СНДСТ.
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NEW APPROACHES TO THE PROBLEM OF INCREASING THE
EFFICIENCY OF THE TREATMENT OF PATIENTS WITH OVARIAN
CANCER OF LATE STAGES

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ ПОЗДНИХ СТАДИЙ
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Аннотация. В данной работе рассматривается использование молекулярных маркеров
состояния опухолевой ткани больных раком яичников III-IV стадий до и после проведения
неоадъювантной (предоперационной) полихимиотерапии
для оценки эффективности
лечения и прогноза течения болезни. Предлагается подойти к проблеме повышения
эффективности лечения рака яичников поздних стадий с позиций теории опухолевых
стволовых клеток.
Ключевые слова: рак яичников (РЯ),молекулярные маркеры апоптоза, пролиферации,
клеточной адгезии, дифференцировки, неоадъювантная полихимиотерапия (НПХТ).
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Аннотация. Показаны возможности земельного планирования на основе составления
эколого-хозяйственного баланса территории Старошайговского района Республики
Мордовия. Даны рекомендации по совершенствованию структуры землепользования,
сделаны выводы о напряженной экологической ситуации в районе.
Ключевые слова: земельное планирование, эколого-хозяйственный баланс,
коэффициенты относительной, абсолютной и естественной защищенности, категория
земель, эконология
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Abstract
Introduction. In this paper, the concept of ecological and economic balance of the territory is
proposed as an approach to the management of agricultural environmental management at the
level of the municipal district.
Main text. It is shown that the most correctly ecological-economic condition of the territory
allows to estimate the value of the relative tension of the territory, since its calculation takes into
account all structural units of land use.
Almost in all farms of the region (except 2) there is a very high anthropogenic transformation.
This is due to the significant plowing of land, the lack of forests and recreational areas. The
allocated territory is characterized by the largest population density, relatively rich infrastructure.
Summary and Conclusions. The analysis conducted on the basis of the ecological and
economic balance suggests that the area has developed a tense ecological situation with the use of
land. Measures are needed to remove part of the land from agricultural use in the territories of a
number of farms and (or) to carry out activities with lower anthropogenic pressures on them..
Key words: land planning, ecological and economic balance, coefficients of relative, absolute
and natural security, category of lands, ecology.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-45- 13001/18
«Сельскохозяйственная эконология и пути ее применения в земельном планировании
Республики Мордовия»

Статья отправлена: 04.04.2019 г.
© Кирюшин А. В., Маскайкин В. Н., Федотов Ю. Д, Макаров А. А.
ЦИТ: UA13-040

УДК 67.03
THE STUDY OF PHYTOTOXICITY OF SALTCONTAINING RAW
MATERIALS OF THE SMALL ARAL SEA AS A COMPONENT OF
COSMETIC PRODUCTS

ИЗУЧЕНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ СОЛЕСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ МАЛОГО
АРАЛЬСКОГО МОРЯ КАК КОМПОНЕНТА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
Issayeva A.U. / Исаева А.У.
d.b.s., prof. / д.б.н., проф.
ORCID: 0000-0001-8323-3982
M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent city, Kazakhstan
Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, г.Шымкент,
Казахстан
Yeshibayev A.A./Ешибаев А.А.
d.b.s./д.б.н.
Shymkent University, Shymkent city, Kazakhstan
Шымкентский университет, г.Шымкент, Казахстан
Abubakirova A./Абубакирова А.
Doctorate/докторант
M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent city, Kazakhstan

Сборник тезисов

44

Практическое значение современных научных исследований ‘2019

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, г.Шымкент,
Казахстан
Аннотация. В работе рассматривается результаты исследований по
фитотоксичности различных видов солей, отобранных со дна Малого Аральского моря –
потенциального сырья для косметологической продукции на тест-растения.
Качество
сырья имеет огромное значение для производства косметологических препаратов и должно
соответствовать нормативным регламентам. Целью исследования было изучение
фитотоксичности солесодержащего сырья бассейна Малого Аральского моря на тестрастения. В качестве испытуемых видов растений служили сельскохозяйственные
культуры Avena sativa L., Raphanus sativus Pers. и Phaséolus vulgáris L. В качестве
субстрата для экспериментов использовали вермикулит. В качестве полива использовали
1%,5%, 10% соляные растворы 25 образцов соли. Установлено, что на дне высохшего моря
имеются залежи солевых отложений разных химических составов, одинаково
рассредоточенные в северном и южном бассейнах высохшего дна. Установлено наличие
существенно различающихся по химическому составу трех типов залежей солей: А - самые
фитотоксичные образцы солей, сочетающие высокую концентрацию сульфатных ионов
(64,3±1,2% - 68,7±1,4%) и средних концентрации хлоридных ионов (16,6±1,5%). Их 1%
концентация высокотоксична для растений, а 5 и 10%-е являются летальными для
Raphanus sativus Pers., Avena. sativa L., Phaseolus. vulgáris L.; B –– вторая по степени
фитотоксичности группа образцов солей, с высоким содержанием хлоридных (68,3±2,4% 74,3±2,4%,) и низким содержанием сульфатных ионов (1, 9 ±0,0% - 2,1±0,0%). 1%
концентрации этих солей стимулируют проростание семян и другие морфометрические
показатели вышеуказанных видов растений, 5% вызывают слабое угнетение, а 10%
концентрации летальны; C – слабо фитотоксичные образцы солей,
со средним
содержанием хлоридных (28,3±2,4% - 384,3±21,4%) и низким содержанием сульфатных
ионов (2,8±0,0% - 3,1±0,0%). 1 и 5% концентрации этих солей стимулируют ростовые
процессы и только 10% концентрации вызывают угнетение ростовых процессов у
вышеприведенных видов растений.
Ключевые слова: солесодержащее сырье, косметологическая продукция, Малое
Аральское море, фитотестирование, ростовые процессы, тест-растения.
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Abstract. The paper considers the results of studies on phytotoxicity of various types of salts
selected from the bottom of the Small Aral sea –a potential raw material for cosmetic products for
test plants. The quality of raw materials is of great importance for the production of cosmetic
products and must comply with regulatory regulations. The aim of the research was to study the
phytotoxicity of salt-containing raw materials of the Small Aral sea basin for test plants.
Agricultural crops Avena sativa L., Raphanus sativus Pers and Phaséolus vulgáris L. served as
tested plant species. Vermiculite was used as a substrate for experiments. As watering, 1%, 5%,
10% water solutions of 25 salt samples were used. It is established that at the bottom of the dried
sea there are salt deposits of different chemical compositions, equally dispersed in the northern and
southern basins of the dried bottom. The presence of three types of salt deposits significantly
differing in chemical composition was established: A - the most phytotoxic salt samples combining
a high concentration of sulfate ions (64,3±1,2% - 68,7±1,4%) and the average concentration of
chloride ions (16.6±1.5%). Their 1% concentration is highly toxic to plants, and 5% and 10% are
lethal to Raphanus sativus Pers., Avena. sativa L., Phaseolus. vulgáris L.; B -- second degree of
phytotoxicity of the samples the group of salts with a high content of chloride (68,3±2,4% 74,3±2,4%,) and low content of sulphate ions (1, 9 ±0,0% - 2,1±0,0%). 1% of the concentration of
these salts stimulate seed germination and other morphometric indicators of the above species of
plants, 5% cause mild oppression, and 10% of the concentration is lethal; C – slightly phytotoxic
salt samples with average chloride content (28,3±2,4% - 384,3±21,4%) and low in sulfate ions
(2,8±0,0% - 3,1±0,0%). 1 and 5% of the concentration of these salts stimulate growth processes
and only 10% of the concentration cause inhibition of growth processes in the above plant species.
Key words: salt-containing raw materials, cosmetic products, Small Aral sea, phytotesting,
growth processes, test plants.
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Анотація. На сьогоднішній день в Україні в різних сферах життєдіяльності, таких як
економічні дослідження, ділове спілкування, правова наука та навіть повсякденне життя,
науковці, підприємці та споживачі використовують різні терміни: «торгівля», «купівляпродаж», «торговельна діяльність», «роздрібна торгівлі», «промисел» та інш.. Спільним для
даних понять є те, що в процесі організації роздрібної торгівлі ми отримуємо
опосередкований перехід права власності на товари, які задовольняють потреби кінцевих
споживачів. Але, в свою чергу, дані поняття мають деякі відмінності, які потребують
дослідження з позиції діяльності підприємств роздрібної торгівлі. А також для правильного
визначення меж діяльності основним є виокремлення завдань та функцій даних підприємств,
оскільки на законодавчому рівні вони не прописані.
Ключові слова: торгівля, торговельна діяльність, роздрібна торгівля, підприємства
роздрібної торгівлі, товари.
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Abstract. Today, in Ukraine, in various fields of life such as economic research, business
communication, law science and even everyday life, scientists, entrepreneurs and consumers use
different terms: "trade", "buying and selling", "trading activity", "retail trade", "craft" and others ..
Common for the data concepts is that in the process of retail organization we get an indirect transfer
of ownership of goods that meet the needs of end-users. But, in turn, these concepts have some
differences that require research from the standpoint of activities of retailers. And also for the
proper definition of the boundaries of activity, the main task is to distinguish tasks and functions of
these enterprises, since they are not registered at the legislative level. The article defines the essence
of the concepts of trade and retail trade by various scientific and legislative sources. It also defines
the main functions, principles and objectives of retail trade enterprises.
Key words: trade, trade activity, retail trade, retailers, goods.
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Анотація. В роботі розглядаються теоретичні аспекти потенціалу торговельного
підприємства на основі визначення основоположних підходів до його формування та
реалізації. Аналіз процесного, ситуаційного і системного підходів продемонстрував
найбільшу ступінь відповідності сучасному етапу розвитку економічних систем і широкого
кола застосування на практиці. Авторами досліджено, що застосування системного
підходу передбачає формування параметрів виходу, входу та зворотного зв’язку на основі
забезпечення конкурентоспроможності роботи економічної системи. Представлена
авторська розробка основних елементів принципу системного підходу «Чорна скринька» до
організації. Доведено, що ситуаційний підхід підкреслює значущість «ситуаційного
мислення» та засновується для альтернативності досягнення однієї й тієї ж мети під час
прийняття або реалізації управлінського рішення залежно від конкретної ситуації.
Визначено, що використання комплексного підходу до формування і активізації потенціалу
підприємства потребує врахування технічних, екологічних, економічних, організаційних,
соціальних, психологічних та інших аспектів діяльності підприємства та їх взаємозв'язку.
Ключові слова: підприємство, система, економічний потенціал, роздрібна торгівля,
принципи, етапи становлення, формування, управління, оцінка, стратегії, можливості
розвитку.
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Abstract. The theoretical aspects of activating the potential of a trading enterprise based on
determining the fundamental approaches to its formation are considered in this paper. The analysis
of process, situational and system approaches has shown the greatest degree of compliance with the
current stage of development of economic systems and a wide range of applications in practice. The
authors have investigated that the application of the system approach involves the formation of
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parameters of output, input and feedback based on ensuring the competitiveness of the economic
system. The author develops the main elements of the principle of the system approach "Black Box"
to the organization. It is proved that the situational approach emphasizes the importance of
"situational thinking" and is based on the alternative of achieving the same goal when adopting or
implementing a management decision depending on the particular situation. It is determined that
the use of the complex approach to the formation and activation of the company's potential requires
consideration of technical, environmental, economic, organizational, social, psychological and
other aspects of the enterprise's activities and their interconnection.
Key words:. enterprise, system, economic potential, retail trade, principles, stages of
formation, formation, management, evaluation, strategy, development opportunities.
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ФРАГМЕНТАЦІЯ У ВИРОБНИЦТВІ АВТОКОМПОНЕНТІВ В УКРАЇНІ: ДОСВІД
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Анотація: У статті охарактеризовано тенденцію міжнародної фрагментації, яка
сприяє розподіленню функцій між учасниками виробничого процесу. Фрагментація
виробництва за рахунок зниження витрат веде до переведення частини виробництва на
аутсорсинг компаніям в інші країни. Особливо активно міжнародна фрагментація
відбувається в галузі виробництва автомобілів та автомобільних компонентів. Проведений
у статті аналіз відтворив тенденцію зростання експортної експансії українських заводів по
виробництву автокомпонентів на міжнародному ринку.
Ключові слова: фрагментація, автокомпоненти, порівняльні переваги, експортна
експансія
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Abstract. The article describes the tendency of international fragmentation, which facilitates
the distribution of functions among the participants in the production process. Fragmentation of
production by reducing costs leads to the transfer of part of production to outsourcing companies to
other countries. Particularly active international fragmentation takes place in the field of
automobile and automobile components production. The analysis carried out in the article
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recreated the tendency of export expansion expansion of Ukrainian factories on the production of
auto components on the international market.
Key words: fragmentation, auto components, comparative advantages, export expansion
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Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан і суперечності глобалізаційних
процесів, обґрунтовано методологічний підхід до сутнісної характеристики інтеграційних
зв’язків у системі еколого-економічних відносин, визначено необхідність формування
ефективного інституційного забезпечення розвитку глобальної економіки. Якісно новим
етапом подальшого розвитку світового господарства та вирішення екологічних проблем
визначено міжнародну та природоохоронну інтеграцію, яка має бути базисом процесу
глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, інтеграційні зв’язки, еколого-економічні відносини,
інституційне забезпечення, природоохоронна сфера.
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Abstract. The global, intersocial nature of environmental problems, their relevance
objectively require the establishment of a system of integration links of the countries of the world
community in their solution. Therefore, a complex set of issues related to the disclosure of the
essential characteristics of integration links, the definition of contradictions and prospects for the
further globalization of world economic and ecological and economic ties in the system of
international relations becomes a matter of urgency.
In accordance with the stated goal, the article analyzes the current state and contradictions of
globalization processes, substantiates the necessity of a comprehensive methodological approach to
the essential characteristic of integration links in the global system of nature protection relations
and the formation of an effective institutional support for their further development.
The basic stages of formation and development of integration of world economic relations in
the system of international relations are determined. It is concluded that significant differentiation
of countries as natural resources, and the degree of man-made and human impact on the
environment requires a balanced approach to the formation of the global design of environmental
regulation. It should determine the general direction of the world economy, which should be
optimal and environmentally safe for the entire world economy.
It was established that the aggravation of the problem of planetary regulation of world
economic and ecological-economic relations requires the formation of an effective institutional
support for the development of the global economy. The latter should be accompanied by the
internationalization of formal and informal institutions for the priority of forms of international law
over national, gradual convergence of national legal systems in the direction of ensuring the
rational use of natural resources and ensuring environmental safety.
The conclusion is substantiated that international economic and environmental integration
should be a qualitatively new stage of development of the modern world economy. It should provide
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for closer interpenetration of economic and environmental processes on an international scale.
The priority of further globalization of the world economy should be the mandatory
consideration of the ecological factor of the development of productive forces on a planetary scale.
Proceeding from this provision, the ecological component should become a full-fledged component
of global strategies for the socio-economic development of world civilization in order to balance
and optimize the natural resource base and ecological capacity of our planet.
Keywords: globalization, integration links, ecological and economic relations, institutional
implementation, environmental sphere.
ЦИТ: UA13-031
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УПРАВЛІНСЬКА КОМУНІКАЦІЯ В НАУЦІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОМУ
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Анотація. Наукова стаття присвячена розкриттю значення комунікації в українській
та світовій науці, та комунікаційно-інформаційному світі. В статті описуються основні
цілі комунікації та представлений розподіл управлінської комунікації за правилами і
методами в інформаційному суспільстві. Наведені заходи по подоланню бар’єрів які
відбуваються в сучасних дослідженнях комунікації, як з точки науки, так і на
підприємствах.
Ключові слова: комунікація, управління, підприємство, управлінська комунікація, цілі.
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communication in Ukrainian and world science, and the communication and information world.
The article describes the main goals of communication and presents the distribution of managerial
communication by rules and methods in the information society. The measures are taken to
overcome the barriers that occur in modern research studies, both from the point of science and at
enterprises.
Key words: communication, management, enterprise, management communication, goals.
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POLITICAL AND ADMINISTRATIVE DECHOTOMY - MYTH OR
REALITY

ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДИХОТОМИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Fetescu C. P. / Фетеску Ч. П.
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Аннотация.
В
статье
рассматривается
парадигма
политической
и
административной дихотомии, не только с теоретической точки зрения, но и
практической, раскрывая различные возможности использования и модернизации этой
модели с целью создания новых моделей, призванных обеспечить непрерывное
совершенствование административной системы на переходном этапе к демократическому
обществу. Статья противоречит практической применимости дихотомической
парадигмы, утверждая невозможность полного разделения между политической и
административной властью, но поддерживает полностью актуальность и теоретическую
пользу парадигмы как отправной точки в поиске модели оптимальных отношений между
политическим и государственным управлением.
Ключевые слова: дихотомия, парадигма, государственное управление, политика,
бюрократия.
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Abstract. The article approaches the paradigm of the political and administrative dichotomy,
both theoretically and applicative, to discover various opportunities for it using and remodeling
this model in order to create new models meant to ensure the continuous improvement of the
administrative system in the transition to a democratic society. The article contradicts the practical
applicability of the dichotomous paradigm, arguing the impossibility of a total separation between
political and administrative power, but supports the theoretical and topical utility of the paradigm
as a starting point in the search of a model of optimal relationship between political and
administrative.
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УДК 352
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE RURAL SETTLEMENT OF
MORDOVO-ISHUTKINA OF M. R. ISAKLINSKIY SAMARA REGION

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРДОВО-ИШУТКИНО
В СОСТАВЕ М.Р. ИСАКЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Kuznetsov M.V. / Кузнецов М.В.
глава с.п. Мордово-Ищуткино м.р. Исаклинский Самарской области.
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FSBEU IN Samara State Agricultural Academy, Samara, Prospect Maslennikova, 37
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, Самара, пр-кт Масленникова, 37.

Аннотация. В статье анализируется роль и место сельского поселения в социальноэкономическом развитии муниципального района Исаклинский Самарской области за 20172018 гг. В ходе исследования сделан вывод, что низкий уровень жизни сельского населения,
дискриминация аграрного труда, недостаточный уровень развития сельского хозяйства
региона, глубокие демографические проблемы приводят к неустойчивому развитию
сельских территорий.
Ключевые слова: муниципальный район, социально-экономическое развитие, бюджет,
сельское поселение Мордово-Ищуткино

Литература:
1. История // Администрация с.п. Мордово-Ишуткино м.р. Исаклинский

Сборник тезисов

56

Практическое значение современных научных исследований ‘2019

Самарской области. URL: http://mordovo-ishutkino.ru/information/history.html
(дата обращения 12.03.2019).
2. Исаклинский муниципальный район // Музей истории Самарского края.
URL: http://museum.samgd.ru/mo/isaklinsky/information/163932/(дата обращения
10.03.2019).
3. Господдержка. Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области. URL: http://mcx.samregion.ru/info/news/5425/ (дата
обращения 10.03.2019).
4. Молодняк - основа будущего успешного молочного скотоводства.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. URL:
http://mcx.samregion.ru/info/news/8068/?sphrase_id=657508 (дата обращения
10.03.2019).
5. Исаклинский район. URL:
https://www.turkaramamotoru.com/ru/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0
%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-359807.html (дата обращения
12.03.2019).
6. Социально-политический паспорт Исаклинского района. URL:
http://isakly.narod.ru/history.htm (дата обращения 10.03.2019).
7. Полушкин Н.А. Проблемы и перспективы развития сельских территорий
России // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал.
2017. №1 (49). URL: https://eee-region.ru/article/4918/ (дата обращения
03.03.2019).
8. Данные
Федеральной
службы
Государственной
статистики
Статистический сборник муниципальные районы Самарской области, 2017год.
URL: samarastat.gks.ru (дата обращения 01.03.2019).
References:
1. History // Administration sp. Mordovo-Ishutkino mr. Isaklinsky Samara region. URL:
http://mordovo-ishutkino.ru/information/history.html (appeal date 12.03.2019).
2. Isaklinsky municipal district // Museum of the History of the Samara Region. URL:
http://museum.samgd.ru/mo/isaklinsky/information/163932/( referral date of 10.03.2019).
3. State support. Ministry of Agriculture and Food of the Samara region. URL:
http://mcx.samregion.ru/info/news/5425/ (appeal date 03/03/2019).
4. Young stock - the basis of future successful dairy cattle breeding. Ministry of Agriculture
and Food of the Samara region. URL: http://mcx.samregion.ru/info/news/8068/?sphrase_id=657508
(the date of appeal 10.03.2019).
5. Isaklinsky district. URL:
https://www.turkaramamotoru.com/en/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8
%D0%BD%D1%81%D0%BA % D0% B8% D0% B9-% D1% 80% D0% B0% D0% B9% D0%
BE% D0% BD-359807.html (circulation date 03/12/2019).
6. Social and political passport of Isaklinsky district. URL: http://isakly.narod.ru/history.htm
(appeal date 10.03.2019).
7. N. Polushkin. Problems and prospects of development of rural areas of Russia // Regional
economy and management: electronic scientific journal. 2017. №1 (49). URL: https://eeeregion.ru/article/4918/ (appeal date 03/03/2019).
8. The data of the Federal State Statistics Service Statistical collection of municipal districts
of the Samara region, 2017. URL: samarastat.gks.ru (application date 01/03/2019).
Abstract. The article analyzes the role and place of the rural settlement in the socio-economic
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development of the municipal district Isaklinsky of the Samara region for 2017-2018. The study
concluded that the low standard of living of the rural population, discrimination of agrarian labor,
insufficient level of development of agriculture in the region, deep demographic problems lead to
unsustainable development of rural areas.
Keywords: municipal district, socio-economic development, budget, rural settlement
Mordovo-Ischutkino
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TOLERANCE AS THE BASE PRINCIPLE OF THE ORGANIZATION OF
ACTIVITY OF INTERNATIONAL STUDENT'S ASSOCIATIONS

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Vorobjeva G.V./ Воробьёва Г.В.
c.f.s., as.prof. / к.ф.н., доц,
Baturina L.A. / Батурина Л.А.
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Волгоградский государственный технический университет,Волгоград,
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Аннотация. Статья посвящена проблемам толерантности, а также описанию
деятельности Ассоциации иностранных студентов Волгограда в 2015 – 2019 гг. Указаны
основные направления работы молодёжного объединения, приведены примеры мероприятий,
способствующих созданию в Волгоградском государственном техническом университете
толерантной многонациональной среды, в которой успешно протекает социальная
адаптация иностранных граждан.
Ключевые слова: толерантность, иностранные студенты; интернационализм;
межкультурный диалог; национальная самобытность.
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Association of foreign students of Volgograd in 2015 - 2019. The basic directions of work of youth
association are specified, examples of the actions promoting creation at the Volgograd state
technical university of the tolerant multinational environment in which social adaptation of foreign
citizens successfully proceeds are resulted.
Key words: foreign students; internationalism; intercultural dialogue; national originality.

Статья отправлена: 31.03.2019 г.
© Воробьёва Г.В., Батурина Л.А., Лепихов Н.В.
ЦИТ: UA13-006

УДК 378.14
SOME PROBLEMS OF MATHEMATICAL TRAINING OF ECONOMISTS

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ
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Аннотация. Статья посвящена проблемам математической подготовки студентов,
обучающихся по экономическому направлению. Рассмотрены возможность использования
современных информационных технологий при изучении экономико-математических
дисциплин. Данная статья может представлять интерес для преподавателей,
применяющих активные методы в образовании.
Ключевые слова: методы обучения, образовательные технологии, активные методы в
образовании.
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THE ROLE OF STUDENTS INDEPENDENT WORK
IN STUDYING INFORMATICS AT UNIVERSITY
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Аннотация. В работе рассматривается роль самостоятельной работы студента
при изучении дисциплины «Информатика». Отражены основные моменты, связанные с
использованием информационных технологий и инновационных подходов в образовании,
которые позволяют повысить эффективность и качество обучения студента, достичь
знаний, умений и навыков соответствующих профессиональной квалификации будущих
специалистов.
Ключевые слова: информационные технологии, информатика, самостоятельная
работа студента.
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Abstract. The work considers the role of independent work of the student in studying the
discipline "Informatics". The main points connected with the use of information technologies and
innovative approaches in education, which allow to increase efficiency and quality of student's
education, to reach knowledge, skills and skills of corresponding professional qualification of
future specialists.
Key words: information technology, computer science, student independent work.
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Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ,
вул. Г. Батюка 19, 84116
Анотація. Стаття присвячена проблемі оволодіння дітьми з аутистичними
порушеннями базовими навичками грамоти. Розроблено методику корекційної роботи з
формування навичок читання та письма у дітей з РАС молодшого шкільного віку.
Експериментально доведено дієвість та доцільність прийомів формування основ грамоти у
дітей зазначеної категорії за умов спеціально організованої та послідовної корекційної
роботи за запропонованою технологією.
Ключові слова: грамота, читання, письмо, молодший шкільний вік, аутистичні
порушення розлади аутистичного спектра.
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Abstract. Introduction. The article explores the problem of forming of basic reading and
writing skills in children with special educational needs.
Analysis of publications. The most fundamental researches of the problem of forming reading
and writing skills in children with autistic disorders were implemented by N. Bazyma,
J. Bessmertna, S. Konoplyasta, V. Lebedinsky, K. Lebedinskaya, I. Mamaichuk, S. Morozova,
T. Morozova, O. Nikolskaya, K. Ostrovskaya, T. Sak, T. Skrypnyk, V. Tarasun, M. Sheremet,
L. Shipitsina, D. Shulzhenko, O. Yanushko and others.
Purpose. Substantiation of the necessity of introducing the proposed method of correctional
work on the mastering in basics of literacy by children with autistic disorders using the “The
Personal Primer”.
Results. Experimental research of features of forming of reading and writing skills in children
with autistic disorders of primary school age was conducted. The fact, that all of primary
schoolchildren with autistic disorders has features of forming reading and writing skills of varying
degrees of manifestation was proved. Method of correctional work on forming reading and writing
skills in children with autistic disorders primary school age was submitted. Efficacy and advisability of
methods of forming of basics of literacy in children of this category in conditions of specially organized
and consistent correctional work on proposed method were experimentally proved.
Conclusions. In this way, a purpose of "The Personal Primer" is to familiarize with letters, to
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help to remember a graphic image of letters, to give a conception that letters are components of
words, that words can mean a different objects or to be the names of relative people.
Key words: autism, autistic disorders, autism spectrum disorders, reading and writing,
literacy, reading, writing, children of primary school age.
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THE EXPEDIENCY OF USING AUTHENTIC TEXTS IN TEACHING
FOREIGN LANGUAGE

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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Аннотация. В контексте сложившейся мировой ситуации иностранные языки на
современном этапе становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Это происходит,
прежде всего, из-за процессов глобализации, когда происходит смешение культур,
менталитетов, проникновение элементов одних языков в другие. Обучение естественному,
современному иностранному языку возможно лишь при условии использования материалов,
взятых из жизни носителей языка или составленных с учетом особенностей их культуры и
менталитета в соответствии с принятыми и используемыми речевыми нормами.
Использование
подобных
аутентичных
и
учебно-аутентичных
материалов,
представляющих собой естественное речевое произведение, созданное в методических
целях, позволит с большей эффективностью осуществлять обучение всем видам речевой
деятельности, в частности, аудированию, имитировать погружение в естественную
речевую среду на уроках иностранного языка.
Ключевые слова: социокультурный контекст, межкультурная коммуникация,
аутентичность, подлинный, прагматические материалы.
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Abstract. In the context of the current world situation, foreign languages become an integral
part of our lives. This is primarily due to the processes of globalization, when there is a mixture of
cultures, mentalities, penetration of elements of one language into another. Teaching a natural,
modern foreign language is possible only if the materials are taken from the life of native speakers
or compiled according to the peculiarities of their culture and mentality in conformity with
accepted and used speech standards. The use of such teaching and authentic materials that
represent a natural voice work created in a methodical order, gives an opportunity to carry out
more effectively training in all kinds of speech activity, in particular, listening, to simulate the
natural speech at the foreign language lessons.
Key words: socio-cultural context, cross-cultural communication, authenticity, genuine,
pragmatic materials.
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THE QUESTION OF EFFICIENCY OF TEACHING LECTURE

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Emchenko E.A. / Емченко Е.А.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Sevastopol National Technical University, Sevastopol, st. University, 33, 299053
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, ул. Университетская, 33,
299053
Аннотация. В статье изложены проблемы и суждения лекционного обучения в
высшей школе. В век компьютерных технологий, когда поведение обучаемых становится
осмысленным и интернет-ресурс может дать ответы на большинство вопросов,
лекционное обучение становится менее актуальным. Поэтому требования, предъявляемые к
лектору и разновидности лекционного обучения становятся актуальными как с точки
зрения поддержания внимания аудитории так и интереса к данному виду обучения.
Ключевые слова: обучение, виды лекций, педагогическое мастерство, эрудиция,
творческая работа, риторика, ораторское искусство.
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Abstract. The article describes the problems and judgments of lecture education in higher
education. In the age of computer technology, when the behavior of students becomes meaningful
and an online resource can provide answers to most questions, lecture training becomes less
relevant. Therefore, the requirements for the lecturer and the types of lecturing training become
relevant both in terms of maintaining the attention of the audience and interest in this type of
training. The article presents the types of lectures and basic requirements for the lecturer for
successful perception of the lecture by students.
Key words: lecturing, types of lectures, pedagogical skills, erudition, creative work, rhetoric,
oratory.
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PROFESSIONALLY ORIENTED TRAINING IN THE FRAMEWORK OF
THE COMPETENCE APPROACH

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы обучения иностранному языку в
рамках компетентностного подхода. Предлагается социолингвистическую компетенцию
было бы целесообразно дополнить профессионально-лингвистической компетенцией. Для
развития профессиональной коммуникативной компетентности целесообразно включить
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следующие компоненты: информационный (когнитивный), деловой, профессиональный.
Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, обучение иностранному
языку.
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Abstract. The paper deals with the problems of teaching a foreign language in the framework
of the competence approach. It is suggested that it would be expedient to Supplement sociolinguistic
competence with professional and linguistic competence. For development of professional
communicative competence it is expedient to include the following components: information
(cognitive), business, professional.
Key words: competence, competence approach, foreign language teaching.
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возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, формируют у него
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и применение полученных
знаний в повседневной жизни. Здоровьесберегающие технологии применяются на всех
этапах урока, поскольку предусматривают чёткое чередование видов деятельности. Для
того, чтобы дети не уставали на уроке, проводятся физкультминутки и специальные
упражнения для снятия напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата, упражнения
для рук и пальцев, упражнения для формирования правильного дыхания, упражнения для
укрепления мышц глаз и улучшения зрения.
Ключевые слова: здоровье школьников, методы, здоровый образ жизни.
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Abstract. Health-saving technologies provide the schoolchild with the opportunity to maintain
health during the period of schooling, form the necessary knowledge, skills and abilities for a
healthy lifestyle and apply the knowledge gained in everyday life. Health-saving technologies are
used at all stages of the lesson, as they provide for a clear alternation of activities. In order for
children not to get tired in the classroom, physical exercises and special exercises are conducted to
relieve tension from the muscles of the musculoskeletal system, exercises for the hands and fingers,
exercises for the formation of proper breathing, exercises to strengthen the muscles of the eyes and
improve vision.
Key words: schoolchildren health, methods, healthy lifestyle.
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Аннотация. В работе рассматривается роль казахских семейных традиций в
физическом воспитании школьников, проживающих в сельской местности. Большие
умственные и статистические нагрузки в школе, малоподвижный образ жизни и
нерациональное питание, приводят к тому, что у большинства современных школьников
ухудшается зрение, деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы,
нарушается обмен веществ, уменьшается сопротивляемость организма к различным
заболеваниям, что приводит к ухудшению общего состояния их здоровья. Из-за массового
внедрения в повседневную жизнь различных электронных продуктов возникает проблема
электромагнитной безопасности. В качестве объекта исследования была выбрана сельская
школа в поселке Хантаги с населением 6300 человек, расположенном в Туркестанской
области на юге Казахстана. При исследовании были использованы методы строго
регламентированного упражнения, методы обучения двигательным действиям: целостный
метод, расчлененно-конструктивный метод, метод сопряженного воздействия; методы со
стандартными нагрузками: стандартного упражнения, стандартно-непрерывного
упражнения, стандартно-интервального упражнения, переменного упражнения. Кроме
того использовались педагогические методы словесного воздействия: дидактический
рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, лекция, инструктирование, комментарии и
замечания, распоряжения, команды и указания; методы наглядного воздействия или
обеспечения наглядности: непосредственной наглядности, опосредованной наглядности,
срочной информации. В казахской сельской школе физическое воспитание школьников
осуществляется не только в школе, но и в семье, где любовь к труду и спорту у детей
формируется с раннего возраста. Главными формирующими факторами являются
национальный уклад, личный пример родителей, совместные занятия физкультурой и
увлечение национальными видами спорта. Можно отметить несколько семейных династий,
где семейные традиции занятия спортом и физкультурой стали решающими факторами в
спортивном воспитании молодого поколения. Немаловажную роль в пропаганде здорового
образа жизни и физкультуры оказывают выпускники школы, занимающиеся
предпринимательской деятельностью. За счет привлеченных инвестиций открыты новые
спортивные залы и закуплен инвентарь. Все вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий, обсуждаются на местном совете старейшин села.
Проводимая воспитательная работа захватила все слои населения. С одной стороны,
физическим воспитанием школьников занимаются учителя школы, с другой стороны,
компактность населенного пункта и национальные традиции позволили привлечь к этому
процессу местное население. Результатом является то, что в селе Хантагы заметно
снизилась доля обращений в детские поликлиники по состоянию здоровья и повысилась
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успеваемость по общеобразовательным дисциплинам.
Ключевые слова: физическое воспитание,
национальные виды спорта.

семейные

традиции,

казахские
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Abstract. The paper considers the role of Kazakh family traditions in physical education of
schoolchildren living in rural areas. Large mental and statistical load at school, sedentary lifestyle
and poor nutrition, lead to the fact that the majority of modern students deteriorates vision,
cardiovascular and respiratory system, impaired metabolism, reduced body resistance to various
diseases, which leads to deterioration of their general health. Due to the mass introduction of
various electronic products into everyday life, the problem of electromagnetic safety arises. As the
object of study was a rural school in the village Khantagy with a population of 6,300 people,
located in the Turkestan region in the South of Kazakhstan. The study used methods of strictly
regulated exercises, methods of teaching motor actions: a holistic method, dismemberedconstructive method, the method of conjugated effects; methods with standard loads: standard
exercises, standard-continuous exercises, standard-interval exercises, variable exercises. In
addition, pedagogical methods of verbal influence were used: didactic story, description,
explanation, conversation, analysis, lecture, instruction, comments and remarks, orders, commands
and instructions; methods of visual impact or providing visibility: direct visibility, indirect
visibility, urgent information. In the Kazakh rural school physical education of pupils is carried out
not only at school, but also in a family where love to work and sports at children is formed from
early age. The main shaping factors are the national way of life, the personal example of parents,
joint physical education and passion for national sports. It is possible to note several family
dynasties where family traditions of sports and physical culture became decisive factors in sports
education of young generation. An important role in the promotion of healthy lifestyles and physical
education is provided by school graduates engaged in entrepreneurial activities. At the expense of
attracted investment, and opened new sports facilities and the equipment. All issues related to the
organization and holding of sports events are discussed at the local Council of village elders.
Ongoing educational work has captured all segments of the population. On the one hand, the
physical education of schoolchildren is carried out by school teachers, on the other hand, the
compactness of the settlement and national traditions have allowed to involve the local population
in this process. The result is that in the village Khantagy significantly decreased the proportion of
appeals to child welfare clinics for health and improved performance on general subjects.
Key words: physical education, family traditions, Kazakh national sports.
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УРОВЕНЬ ЭГОЦЕНТРИЗМА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ
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Аннотация. На этапе осмысления ученики соотносят информацию с собственными
знаниями, выделяют существенные явления и признаки, совмещают их в целостную
структуру, включают знание в собственную систему понимания. Следовательно, анализ
проблемы эгоцентризма в процессе понимания в педагогическом аспекте позволяет
зафиксировать то обстоятельство, что для понимания необходимо, чтобы информация
была доступной по форме и содержанию, отвечала возрастным особенностям.
Ключевые слова: эгоцентризм, младший школьник, процесс понимания, когнитивный
конструкт, познавательное развитие.
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Abstract. At the stage of comprehension, students associate information with their own
knowledge, distinguish significant phenomena and features, combine them into a holistic structure,
include knowledge in their own system of understanding. Consequently, the analysis of the problem
of egocentrism in the process of understanding in the pedagogical aspect allows to fix the fact that
for understanding it is necessary that information be accessible in form and content, corresponded
to age characteristics.
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Анотація.У статті розглядаються проблеми розвитку «заморожених» конфліктів на
просторі СНД. Особливу увагу автори приділяють процесу «заморожування» конфліктів, у
результаті чого виникають квазідержави. Автори розкривають генезис, еволюцію та
можливості врегулювання «заморожених» конфліктів у регіоні СНД. У статті висвітлено
причини «заморожених» конфліктів на пострадянському просторі, роль Російської
Федерації та участь ЄС і США у їх врегулюванні. Описані інтереси Російської Федерації в
«заморожених» конфліктах. Дослідження має трансдисциплінарний характер і
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проводиться на перетині таких дисциплін, як соціальна філософія, історія, політологія,
конфліктологія та міжнародні відносини. У статті пояснюється, що всі конфлікти на
пострадянському просторі, які знаходяться в стадії «заморожування», служать
факторами дестабілізації, негативно відображаючись на внутрішньому стані конкретної
держави та ситуації у світі.
Ключові слова: конфлікт, «заморожений» конфлікт, криза, сепаратизм, геополітичні
інтереси, Україна, Російська Федерація.
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Анотація. Україна та Польща переплелись політичними, економічними, культурними
та родинними зв’язками. Сучасний світ дуже складний. Існувати в ньому відокремлено
неможливо. Міжнародні відносини сприяють прогресу народів, взаємному зростанню та
збагаченню економік і культур. Особливо це важливо для країн, які мають багату спільну
історію, схожість менталітетів та близькість географічного розташування, глибокі
зв’язки у різних сферах життя. Незважаючи на конфлікти та протистояння, Україна
разом з республікою Польща усвідомлюють важливе стратегічне значення українсько –
польських взаємин для майбутнього народів обох країн.
Ключові слова: міжнародні зв’язки, Республіка Польща, стратегічні партнери.
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відносин між двома країнами, а саме між Україною та Грецією. Визначено всі перспективи
співпраці, торговельні та культурні аспекти. Проаналізована міжнародна політика обох
країн. Прослідковується направленість держав на Європейський Союз. Розглядається тісна
економічна співпраця.
Ключові слова: міжнародні відносини, геополітика, модернізація економіки,
зовнішньо-економічні послуги, інвестиції, експорт, імпорт.
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Анотація. У статті авторами розглянуто основні напрями співпраці України та
Республіки Польща, висвітлені проблемні моменти та перспективи подальшого розвитку
двосторонніх відносин цих держав у майбутньому. Чітко окреслено причини загострення
міжнародних відносин двох країн, які в основному зводяться до історичних конфліктів.
Оскільки ця очевидна проблема полягає в різних уявленнях двох країн про трагічне минуле та
політичну історію. Але авторами було проаналізовано не менш важливе питання міграції
та працевлаштування, національної свідомості та внутрішньодержавних проблем, питання
кордону та безвізового режиму. Було визначено, що частково проблема також полягає в
тому, що в минулому довіра між державами була втрачена, і до сьогодні сторони не в змозі
налагодити спілкування для вирішення цих проблем. Доведено, що цей кризовий період не слід
сприймати як припинення взаємозв’язків, а лише як показник розвитку і динаміки відносин
між державами.
Ключові слова. Міжнародні відносини, Волинська трагедія, ОУН, УПА, «Революція
гідності», партія «Закон і справедливість», трудова еміграція, ксенофобія, геноцид,
національна свідомість, безвізовий режим, інвестиції, Європейський союз, інтеграція.
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Abstract. In the article, the authors review the main directions of cooperation between
Ukraine and the Republic of Poland, highlighting the issues and prospects for further development
of bilateral relations of these countries in the future. The reasons of exacerbation of international
relations between the two countries, which are basically reduced to historical conflicts, are clearly
outlined. This obvious problem lies in the different perceptions of the tragic past and political
history of the two countries. The authors analyzed also the equally important issue of migration and
employment, national consciousness and internal problems, border issues and visa-free regime. It
was determined that the part of the problem concerns that in the past trust between the states was
lost, and till this day the parties are not able to establish communication for solving these problems.
It is proved that this crisis period should not be taken as a cessation of interconnections, but only as
an indicator of the development and dynamics of relations between coutries.
Key words: International relations, Volyn tragedy, OUN, UPA, Revolution of dignity, Law
and Justice party, labor emigration, xenophobia, genocide, national consciousness, visa-free
regime, investments, European Union, integration.
ЦИТ: UA13-021

УДК 327
INTERNATIONAL RELATIONS OF UKRAINE WITH DENMARK

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З ДАНІЄЮ
Hovorov Z.M. / Говоров З.М.
Sekunova Y.V. / Сєкунова Ю.В.
c.h.s.,f / к.і.н., доцент
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
street Heroes of Defense, 15, Kyiv, 03041
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вулиця Героїв Оборони, 15, Київ, 03041

Анотація. Для України з перших кроків становлення незалежної держави надзвичайно
важливо було встановити дружні, добросусідські відносини з усіма без винятку
прикордонними країнами. Складною ї невід’ємною частиною політичної діяльності будь-якої
держави є зовнішня політика – курс держави в міжнародних справах, що забезпечує
специфічними засобами і методами захист її суверенітету і незалежності, досягнення
життєво важливих національних інтересів і мети. Зовнішня політика спрямована
регулювати взаємовідносини між державами на міжнародній арені. Її спрямованість та
ефективність визначаються значною мірою внутрішнім станом і внутрішньою політикою
держави.
Ключові слова: міжнародні відносини, експорт, імпорт, дипломатика, співпраця,
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інвестиції.

Український народ має надзвичайно масштабну історію міжнародних
відносин з іншими країнами та народами. Зовнішня політика України була
сильно обмежена в складі СРСР, але вона могла впливати на формування курсу
політичної думки ще на початку існування СРСР (через своїх представників).
Вплив української держави в 30-х роках, коли Союз майже перетворився на
єдину цілісну державу, зник, так і в інших республіках Союзу. Але навіть за
таких умов вона прийняла участь у створені ООН. Розвивала економічні й
культурні відносини з країнами світу. Одним із наслідків розпаду СРСР для
України – вихід держави на новий рівень в атрибуті самостійного суб'єкта
світової політики. Цьому підсобляли прийняття “Декларації про державний
суверенітет України” (16 липня 1990 р.) та “Акту проголошення незалежності
України” (24 серпня 1991 р.), а також його підтвердження всенародним
референдумом в грудні 1991 р.
Міжнародні відносини — порядок соціальних, політичних, культурних
взаємодій, об’єктами для яких є держави. Міжнародні відносини, або
міжнародні справи (також ще називають глобальні справи) вивчають
взаємозв'язок політики, економіки та права на глобальному рівні. Міжнародні
дослідження у сферах соціальної діяльності виділяють: культурно-гуманітарні,
політичні, правові, дипломатичні. Україна охоплює весь спектр суспільних
взаємодій. Виділяють також форми глобальних справ - конфлікт, співпраця та
суперництво. Договори про дружбу та співробітництво здійснюються у формі
співпраці і проявляються через участь у різних організаціях. Сила і право –
основні принципи на яких засновані міжнародні відносини [1].
Між Україною та Данією розвинуті потужні міжнародні відносини, які
проявляються у підтримці, співпраці, розумінні, злагодженому зв’язку у різних
сферах: торгово-економічних, політичних, культурно-гуманітарних та інші.
Бурхливого розвитку мають зв’язки з експертного рівня між країнами. На рівні
міністрів та їх замісників, а також директорів департаментів встановлено
єдиний механізм колективних політичних консультацій. Між владою двох
держав йде підтримка константної тенденції діалогу. Парламентський комітет
постійно здійснює відвідування з делегаціями. Особливістю є активність
глобальних відносин в межах міжпарламентських форумів [2].
Активізація економічного обміну між країнами впливає на розгляд
українсько-данської торгівлі різними товарами та послугами за деякий період.
Ще один чинник – формування двостороннього співробітництва на
політичному-торгівельному рівні. За останні роки позитивним залишається
сальдо двосторонньої торгівлі товарами та послугами. Це означає, що показник
торгівлі між двома країнами постійно зростає. Незначне збільшення у цьому
році показників імпорту з Данії товарів і послуг говорить про те, що фінансова
міцність українських підприємств виявляється у здатності закуповувати
данські високотехнологічні товари. Збільшення вмісту експорту товарів в
Данію майже на 7% відповідає завданням, зазначеним експортною політикою
уряду нашої країни [4].
За свідченнями Державної служби статистики України, за 9 місяців 2018
Сборник тезисов

79

Практическое значение современных научных исследований ‘2019

року загальний показник торгівлі товарами і послугами між двома державами
підвищився на 18% та склав 464,7 млн. дол. США. Експорт України зріс на
5,6% та склав в повному обсязі 262 млн. дол. США. Імпорт збільшився на
34,8% та склав 202,7 млн. дол. США. Позитивне сальдо двосторонньої торгівлі
товарами та послугами за цей період склало 59,3 млн. дол. США [4].
Українсько-датські правові основи науково-технічної праці здійснюється
міждержавною договірно-правовою базою, найважливіше місце в якій займає
Угода між Урядом України та Урядом Королівства Данія про розвиток
промислового, економічного та науково-технічного співробітництва. Ця угода
яка була підписана 23 жовтня 1993 року.
Після прийняття вище згаданого договору було створено можливості для
створення спільних підприємств та інвестицій, передачі технології та новизна,
реконструкції та модернізації, збільшення та
перехід до автоматизації
існуючих підприємств, включаючи конверсію воєнної промисловості, навчання
менеджерів та їх підготовка, більш покращенні організації ярмарків, семінарів,
виставок [3].
Впродовж останніх трьох років науково-технічне співробітництво між
країнами вдосконалювалось в основному за рахунок обміну ознайомчими
візитами професорів та викладачів навчальних закладів держав, і звісно ділових
осередків України.
Впродовж 2015 р. відбувалася дипломатична робота з метою визначення
заінтересованості навчальних закладів Данії у зміцненні контактів з
українськими партнерами шляхом проведення дипломатичних зустрічей з
ректорами найбільших вишів Данії, які знаходяться в Копенгагені, м. Роскільде,
коледж м. Вайле. За результатами цієї співпраці 14 листопада 2015 р. у Києві
відбувалась зустріч ректора Коледжу м. Вайле М.Вайс-Петерсена з
керівництвом НТУУ «КПІ». Після переговорів були підписані домовленості
про надання обміну студентами та професорсько-викладацьким складом. Це
стало можливим вже у 2016 році [4].
Культурно-гуманітарна співпраця між Україною та Данією розвивається в
більшості випадків завдяки організації заходів в сфері культури, як у нашій
країні так і в Данії. Серед найбільш популярних заходів можна назвати виступи
українських народних ансамблів, виставки робіт українських художників та
заходи з святкування важливих державних дат. У 2006 р. проводились Дні
освіти Києва в Копенгагені за участю делегації київських освітян. Між
Датським інститутом справ людини розвивається тісна співпраця. Проводяться
різні конференції як в Україні так і в Данії. Також відбувається популяризація
української музики та театру, організовуються виставки та візуальні шоу в
Данії. Одним з важливих культурно-гуманітарних заходів було представлення
книги українського письменника «Щоденник Майдану». Книга презентувалась
датською мовою та проходила в приміщенні Національної бібліотеки [4].
Результатами візитів двох держав один до одного належного рівня, які які
відбувались протягом останніх років, перспективою співпраці з Данією є такі
сфери, як енергозбереження, енергоефективність, відновлювальні джерела
енергії, сільське господарство та легка промисловість [3].
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На сьогоднішній день існує Дансько-Українське Товариство яке було
засноване у 1992 році. Товариство тримає за собою мету укріплення
політичних, економічних, культурових та людських зв'язків між державами.
Дансько- Українське Товариство інформує про стан справ в Україні, працює
над тим аби посилити зв'язки між Данією та Україною, поширити обізнаність
датчан із українською історією, мовою, культурою.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України.
м. Київ, вул. Героїв оборони, 17, 03041
Анотація. Дослідженнями на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті встановлено,
що тривале застосування мінеральних добрив на фоні післядії органічних, забезпечує
приріст урожаю зерна районованого сорту ярої пшениці Миронівська яра на 1,73 т/га.
Урожайність і якість зерна ярої пшениці підвищуються при внесенні полуторної норми
мінеральних добрив на фоні післядії органічних, з відповідно високими показниками якості :
збору білку- 0,64 т/га та збору «сирої» клейковини-1,36 т/га.
Ключові слова: пшениця, урожайність, добрива, доза, білок, «сира» клейковина, сорт,
ґрунт, сівозміна.
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Abstract. On black carbonate soil it is set researches, that the protracted application of
mineral fertilizers is on a background the afteraction of organic, the Миронівська furious provides
the increase of harvest of grain of the districted sort of furious wheat on 1,73 t/he. The productivity
and quality of grain of furious wheat rise at bringing of one-and-a-half norm of mineral fertilizers
on a background the afteraction of organic, from accordingly by the high indexes of quality : of
collection of albumen of 0,64 т/and and to collection of "raw" gluten of 1,36 t/he.
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rotation.
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DUROC AND PIETRAIN BREEDS FOR COMPARATIVE ANALYSIS OF
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Анотація. В роботі було проаналізовано використання показників інтенсивності
росту чистопородних свиней великої білої породи та їх помісей із породами ландрас, дюрок
та п’єтрен для порівняльного аналізу росту тварин. Встановлено, що у віковий період 0-12 місяці вірогідне значення для порівняльної оцінки росту чистопородних та помісних
тварин має індекс напруги росту, у віковий період 2-3-4 місяці – інтенсивність формування
та індекс рівномірності росту, а у віковий період 4-5-6 місяців – лише індекс рівномірності
росту.
Ключові слова: свині, велика біла порода, ландрас, дюрок, п’єтрен, схрещування, жива
маса, ріст, показники інтенсивності росту, інтенсивність формування, індекс напруги
росту, індекс рівномірності росту.
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Abstract. Today, for manufacturers of marketable pork, the issue of obtaining high-quality
pig products in a relatively short period of time under conditions of intensive production is topical.
Regularities in the growth of pigs obtained from a combination of boars of different breeds with
uteri of a large white breed have not been studied enough.
An important role in increasing the productivity of pigs is played by the use of animals of
foreign origin and between breed breeding. The local youngsters, unlike the purebreds, are
characterized by high growth energy, precociousness and adaptive plasticity. It is the growth rate
of pigs that determines the duration of livestock fattening, the number of products and ensures the
profitability of the pig industry. The advantage of the growth rate of animals of the ♀ Duroc × ♂
Pietrain combination in industrial crossing has been established. The highest possible advantages
over purebred large white breeds in terms of live weight and average daily gain were obtained for a
group of descendants from mating of native sows of a combination of large white landrace with
boars producing Pietrain breed.
Four groups of animals were formed from 60 main sows of large white breed (15 animals per
group): Group I - control (purebred large white breed), Group II - experimental (combination large
white × Landras), Group III - experimental (combination large white × Duroc), Group IV experienced (large white × Pietrain combination). From the sows obtained from the studied groups
of young stock, four groups of animal analogues were formed by age and body weight of 100
animals each. For the studied groups, the age dynamics of live weight and growth intensity
indicators were studied.
The use of growth intensity indicators for purebred large white breeds and their hybrids with
Landrace, Duroc and Pietrain breeds was analyzed for a comparative analysis of the growth of
animals. Crossing large white breed sows with boars producing landrace, Duroc and Pietrain
breeds provides a significant increase in live weight in local animals, and the highest live weight
indicators are obtained by mixture of large white breeds and Pietrain. It has been established that
in the age period of 0-1-2 months, the growth intensity index and the growth uniformity index have
a significant value for the comparative assessment of the growth of purebred and crossbreed
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animals, in the age period of 2-3-4 months, 4-5-6 months - only the index of growth uniformity.
Key words: pigs, large white breed, landrace, Duroc, Pietrain, crossbreeding, live weight,
height, growth intensity indicators, formation intensity, growth intensity index, growth uniformity
index.
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Анотація. У Законі України "Про вищу освіту" компетентність визначається як
динамічне поєднання знань і практичних навичок, способів мислення, професійних,
ідеологічних і соціальних якостей, морально-етичних цінностей, що визначає здатність
людини здійснювати професійну та подальшу освітньою діяльність. Розкриття
особистості, її творчий потенціал найбільш активно відбувається у професійній
діяльності.
Діяльність фахівців ветеринарної медицини багатогранна і спрямована на
профілактику хвороб тварин та забезпечення надійної охорони населення від зоонозів.
Професійна етика лікаря ветеринарної медицини належить до циклу дисциплін, що
передбачає розширення кругозору, вдосконалення і духовного зростання особистості.
Ключові слова: компетентність, етика лікаря ветеринарної медицини, зоонози,
тварини, професійна діяльність, біоетика.

Вступ. Сучасний розвиток України вимагає якісних змін реформування
виробництва, стрімкого розвитку науки, модернізації техніки та підвищення
рівня професійної підготовки фахівців різних галузей. Зміни в соціальноекономічній сфері зумовлюють необхідність розробки та впровадження нових
підходів до вдосконалення навчального процесу.
Сучасними вимогами ринку праці до майбутніх фахівців є володіння
професійною компетенцією.
Основний текст. У Законі України «Про вищу освіту» компетентність
визначається як динамічна комбінація знань, і практичних навичок, способів
мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних
цінностей, яка визначає здатність людини здійснювати професійну та подальшу
навчальну діяльність. Компетентність характеризує здатність людини
застосовувати знання та вміння у різноманітних соціальних, професійних
ситуаціях, кваліфіковано виконувати певну професійну діяльність [1].
Професійна етика лікаря ветеринарної медицини належить до циклу дисциплін,
що забезпечує розширення кругозору, вдосконалення і духовний ріст
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особистості. Етика лікаря ветеринарної медицини нерозривно пов’язана із
загальною етикою тому, що кожна людина, а у тому числі і спеціаліст
ветеринарної медицини повинні керуватися у професійно-соціальній діяльності
моральними нормами і принципами.
Питання біоетики та етики спеціаліста ветеринарної медицини поки що
мало висвітлено у спеціальній літературі, але необхідне для правильного
професійного виховання і особливо самовиховання, успішної роботи
спеціалістів такої складної, але необхідної професії.
Як писав академік К. І. Скрябін: «За кількістю об'єктів вивчення, а також
за своєю глибиною ветеринарна медицина являє собою найцікавішу ланку
людського життя. Адже немає іншої науки, яка б дослідила і захищала від
хвороб таку велику кількість представників тваринного світу».
Протест кращої частини людства проти жорстокого ставлення до тварин,
розвиток етичної філософської думки, особливо в кінці XIX і в XX ст., змусило
людство переглянути свої погляди по відношення до тварин, піддати сумніву
однобічність своєї етики і виробити більш гуманний і справедливий погляд на
свій статус в навколишньому світі.
Вчені пропонують різні варіанти класифікації історичного розвитку,
генезису біоетики. Найбільш раціональною та сприйнятою для розуміння може
бути класифікація, запропонована професором Силуяновою І. В.. Згідно з цією
класифікацією, існує декілька моделей (етапів) біоетики, кожна з яких визначає
становлення та розвиток моральних принципів біомедичної етики. До них
відноситься:
1) принцип «не зашкодь» (модель Гіппократа);
2) принцип «роби добро» (модель Парацельса);
3) принцип «виконання обов’язків» (деонтологічна модель);
4) принцип «поваги прав та гідності людини».
Усі професійні та спеціальні дисципліни формують із студента лікаря
ветеринарної медицини, навчають його, як поводитись з тваринами, ставити
діагноз, лікувати, планувати та здійснювати превентивні заходи. Викладачі цих
навчальних закладів акцентують увагу студентів на тому, що без професійних
та спеціальних знань майбутній фахівець не зможе виконувати свої
безпосередні обов'язки. Професія лікаря ветеринарної медицини передбачає
насамперед прагнення до самовдосконалення, любов до цієї праці, знання
специфіки своєї діяльності.
Слід зазначити, що під час навчання студентів у ЗВО такі види діяльності
як робота з інформацією та науково-дослідна робота, також безпосередньо
пов'язані з комунікативною підготовкою майбутніх лікарів ветеринарної
медицини. Особливістю підготовки до професійної комунікації є використання
під час занять інноваційних форм і методів навчання, зокрема ділових,
рольових ігор, семінарів-дискусій, ситуаційних вправ, інтерактивних форм і
методів проведення занять на основі діалогічно-полілогічної взаємодії
(навчальні тренінги, дискусії, тощо), а також поширення методів сучасного
навчання.
Діяльність фахівців ветеринарної медицини багатогранна і спрямована на
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профілактику хвороб тварин та забезпечення надійної охорони населення від
зоонозів. Цього досягають не тільки запобіганням і ліквідацією захворювань,
які передаються людині від тварин, але й виробництвом біологічно
повноцінних і доброякісних в санітарному відношенні продуктів тваринництва.
Виконанню відмічених завдань підпорядкована діяльність великої кількості
фахівців ветеринарної медицини. У процесі роботи вони, звичайно, керуються
Законом України «Про ветеринарну медицину», а в деяких випадках
доводиться керуватися не статутними, а моральними принципами, які останнім
часом в колективах є домінуючими.
Сьогодні, мабуть, немає людини, яка б не користувалась, прямо або
побічно, результатами діяльності ветеринарного фахівця, і не тільки в селі, а й у
місті. У процесі виконання своїх службових обов'язків фахівці ветеринарної
медицини виступають то в ролі лікаря, то організатора, пропагандиста,
дослідника, державного контролера і т. д.. Тому їм часто доводиться
спілкуватися не тільки зі своїми колегами за фахом, а й з керівниками
підприємств, підрозділів, фахівцями інших галузей, тваринниками господарств
та власниками тварин, а також з багатьма людьми інших установ [2].
Розкриття особистості, її творчого потенціалу найбільш активно
відбувається у професійній діяльності. Процес реалізації акмеологічних
резервів проходить особистісно-професійний розвиток, а його результатом є
досягнення професіоналізму [3]. В умовах модернізації системи вищої освіти
України відповідно до європейських і світових стандартів ефективним шляхом
підвищення якості професійної підготовки фахівців є орієнтація на досвід
розвинених країн з метою пошуку інноваційних підходів.
У документах міжнародних організацій компетентність трактується як
щось більше, ніж просто знання й навички, вона містить здатність виконувати
комплекс вимог, спираючись на мобілізацію психосоціальних ресурсів [4];
«загальні здатності, що гуртуються на знаннях, досвіді, цінностях, диспозиції
яких людина набуває у межах освітнього досвіду [5]; комплекс
взаємопов’язаних знань, умінь, навичок, які підсилюють одна одну та
забезпечують внутрішню гармонію, що допомагає обрати оптимальний шлях,
стратегію і тактику в лікуванні тварин.
Література:
1. Кучай О. В. Компетенція і компетентність – відображення цілісності та
інтеграційної суті результату освіти // Рідна школа.– № 11. – 2009. – С. 44-49.
2. Третьяченко В. В. Соціально-психологічні проблеми формування
колективних об’єктів управління / В. В. Третьяченко, В .П. Казмиренко //
Вісник Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, 1996. – № 2. – С. 167-175.
3. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала //
Издательство Московського психолого-социального института; НПО
«МОДЭК», Воронеж. 2004. 752 с.
4. Проскунін В. М. Організаційно-педагогічні особливості практичної
реалізації проективної моделі організації освітнього округу регіонального типу
в освітньому просторі як інноваційної відкритої педагогічної освіти // Наукова
Сборник тезисов

87

Практическое значение современных научных исследований ‘2019

скарбниця освіти Донеччини, 2011. – №1(8). – С. 66-69.
5. Пастовенський О. В. Синергетичний сценарій розвитку ефективних
освітніх систем // Вісник Житомирського державного університету імені Івана
Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 2.– С. 102-106.
Abstract. The Law of Ukraine "On Higher Education", competence is defined as a dynamic
combination of knowledge and practical skills, ways of thinking, professional, ideological and
social qualities, moral and ethical values, which determines the ability of a person to carry out
professional and further educational activities. Disclosure of personality, its creative potential most
actively occurs in professional activities. The activities of specialists in veterinary medicine are
multifaceted and aimed at the prevention of animal diseases and ensuring reliable protection of the
population from zoonoses.
The professional ethics of the veterinary medicine doctor belongs to the cycle of disciplines,
which involves expanding the horizons, perfection and spiritual growth of the individual.
Key words: competence, ethics of the doctor of veterinary medicine, zoonosis, animals,
professional activity, bioethics.
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