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DESERT ACADEMY
Abstract.
This article discusses the unique rich flora of the desert region and the use of its medicinal plants in medicine
and pharmaceuticals.
Keywords: pharmacology, folk medicine, Anabasis, Gobelia, Harmala, standardization, alkaloid, bod (rheumatism), hypertension.
We know that the plant world is one of the riches
of nature. The number of wild and cultivated plants in
Uzbekistan is about 4148 species. Of these, 557 species
are medicinal plants. People have been using plants in
the treatment of various diseases since ancient times.
I found it necessary to give brief information about
these plants so that the rich experience of our people
about medicinal plants would not disappear and people
would use them. The plant species grows as a weed in
the deserts and semi-deserts of the provinces, in the
hills, foothills, hills. These plants are the main source
of medicinal plants that have been used for centuries in
the medicine of the peoples of Central Asia and the
East.
We want to talk about the medicinal plants that
grow in the desert zone, in the "Desert Academy".
These include Gobelia, Harmala, Anabasis, and Orobanche. Gobelia pachycarpa the following types of bitter gourd have been used in Central Asian folk medicine since ancient times: Goebelia alopecuroide, Geobelia pachycarpa. It grows mainly as a weed in the
deserts and semi-deserts of Tashkent, Syrdarya,
Jizzakh, Samarkand, Fergana and Bukhara regions.
Sophora pachycapra species are perennial, whitishgreen, herbaceous plants up to 30-70 cm tall. It flowers
in April-May and ripens in June-July. Sophora pachycapra species contain alkaloids, from the sum of these
alkaloids are extracted paxicarpine, martin and other alkaloids. In folk medicine, the crushed seeds of bitter
gourd species are used to open appetite. In scientific
medicine, the drug alkaloid of bitterness - paxicarpine
iodide is used in hypertension, capillary spasms, and
muscular dystrophies and as an accelerator of childbirth. It is also used in the treatment of eczema and
some skin diseases.
Shumgiya- Orobanche
Shumgi is another valuable medicinal plant of our
country. This plant has excellent properties that are
found in desert and semi-desert areas, fight against dangerous tumors, inflammatory diseases of the genitourinary tract (cystitis, nephritis, pyelonephritis), male impotence, strengthens memory, is highly effective in the
treatment of joints and other diseases. Due to its antioxidant properties, the plant also has a positive effect
on brain tissue and prevents their damage. Shumgiya,
more precisely, its roots are proven 5-10 times stronger

than ginseng in terms of healing. The plant has been
used for centuries in traditional medicine in a number
of Asian countries, especially Japan and China.
Incense - Peganum harmala
Incense grows as a weed in deserts, hills and foothills of almost all regions of Uzbekistan. It is a perennial plant, reaching 20-60 cm in height. It flowers in
May-June and ripens in autumn. All parts of the incense
contain alkaloids (the main alkaloids are garmin, garmalin, garmalol-peganin), dyes and other substances.
In addition, the seeds contain a large amount of oil. Abu
Ali ibn Sina used incense as a painkiller for joint pain
and nerve spasms. To do this, he recommended crushing the surface of the incense on the sore spot. In folk
medicine, a decoction prepared from the aboveground
part of garmala is used in the treatment of rheumatism,
malaria, epilepsy, insomnia, colds and other diseases. It
can be used in scabies and skin diseases. Decoction of
the seeds is used in combination with a decoction of
flaxseed for shortness of breath, difficulty breathing,
and with a decoction of pepper, seeds is used in the
treatment of ulcers, boils. Decoction prepared from the
surface of the incense has a diaphoretic and diuretic effect.
Itsigek- Anabasis aphylly
Itsigek grows in Tashkent, Jizakh, Samarkand,
Andizhan, Fergana regions, as well as in the saline, barren, sandy dry deserts and semi-deserts of Karakalpakstan, where groundwater is nearby. A semi-shrub up to
30-75 cm tall. Flowering fruits ripen in July-September. The plant contains alkaloids, organic acids,
starches and other substances, from which anabasine
and other types of alkaloids are extracted. In folk medicine, a decoction of the root is used to treat pulmonary
tuberculosis, and the powder of the upper part is used
to treat wounds (sprinkled on wounds). Due to the
strong toxicity of anabasine, its products are used in
medicine - methylanabasine, nicotine acid (vitamin PP)
and lupicain. Methylanabazine is used to enhance it
when patients' respiratory function is impaired, vitamin
PP is used in the treatment of pellagra disease, and lupicain is used as an analgesic (anesthetic).
In conclusion, it should be noted that the huge
academy, which has its own invaluable diversity of
fauna and flora, called the Sahara, has produced many
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2. Mustafoyev.B.M Botany.: 2013
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BRITISH POLICY IN THE SOUTH CAUCASUS IN THE FIRST QUARTER OF THE XX CENTURY:
"POSITION ON THE ARMENIAN-AZERBAIJANI ISSUE"
Abstract.
Like other European empires in economic, political and military competition, Britain was actively involved
in the redistribution of the world. In the late 19th and early 20th centuries, as a result of wars of occupation, In
addition to being the country with the largest land area, the UK, but also the world's largest economic powerhouse.
İn the article The rise of the United Kingdom in the region for that period, increasing national interests in the
South Caucasus, policy of aggression against territorial states and the struggle for hegemony with Tsar Russia
comprehensively researched and analyzed. The article deals with Armenia's territorial claims against Turkey,
Georgia and Azerbaijan in 1918-1920 and as a result, the failure to ensure peace among nations in the South
Caucasus. The article examines and analyzes the interests of the allied states in the South Caucasus and the Armenian issue. Moreover, instigation of the national interests on the political life of the South Caucasus and their
compliance with the interests of Great Britain and patronage of the Armenian issues by the British was commented
in the article.
Keywords: South Caucasus, Azerbaijan Democratic Republic, Dashnak forces, genocide, gangs, Armistice
of Mudros, National Council, national-democratic forces, Armenian separatism, Armenian issue.
Principal text:
In 1918-1920 the aggressive policy of Armenia towards its neighbors such as Turkey, Georgia and especially Azerbaijan failed to ensure peace between nations in the South Caucasus. After declaring its independence Armenia began to lay territorial claims
against Turkey, Azerbaijan and Georgia.
While Azerbaijan tried to put in order its neighborly relations with Georgia, Armenia didn’t give up its
hostile position and attempts to make peace with it were
unsuccessful [5, p.160].
Notwithstanding the official statements of the Armenian government in 1918–1920, the wide scope of
the anti-Azerbaijani rhetoric of the Armenian nationalists and all the actions of Andranik and other gangs
were the carriers of the idea of creating a "Greater Armenia" and led to pursue the policy of genocide against
civilians in Muslim villages and settlements in order to
realize this idea. According to the French researcher of
"Armenian events" George de Malevili, "Armenia Republic founded in 1918 continued its claims to independence over the ruins of the tsarist empire not paid
attention by Great Britain and was registered as the only
independent Armenian state in history in 1918-1921" [
9, p.46].
The APR government always stood firm in its
democratic position and trying to resolve all disputes
"between the peoples of the Caucasus through agreement and arbitration” noted that “all statements contradicting this situation create responsibility for the world
democracy as these statements are unacceptable for democracy”. However, as the attempts to settle the conflict peacefully failed, the note of the Foreign Office
(February 1919) forced the government of Azerbaijan
to make an ultimatum statement: “If the Armenian gov-

ernment doesn’t ensure the implementation of more decisive measures to eliminate the cases of conspiracy
against the sovereign rights of Azerbaijan, our government will not be responsible for the resulted events” [7,
p. 49].
The British came to Baku on behalf of their allies
and therefore all the calls of the British command expressed the general position of their allies.
The statements and calls on “united and indivisible” Russia of the General Thomson led to the activation of the Russian and Armenian national councils.
The members of the Russian national council spoke
with the slogan of “United and indivisible” Russia, felt
themselves as the real owners in the city and said that
those representatives would not participate in the new
composition of the Cabinet of Ministers of the local
government. Therefore, there was a conflict between
general Thomson and the Russian national council. On
the contrary, representatives of the Slavic-Russian alliance re-entered the Cabinet of Ministers of Fatali Khan
Khoyski organized on December 22, 1918.
The presence of British troops in Baku was not a
serious obstacle to the activities of the national government of Azerbaijan. The meetings of the government
were held as before and new laws were adopted.
Among these laws the law on formation of the Parliament of Azerbaijan Republic adopted on November 19,
1918 took a special place. It was stated in the law
adopted by the new government that “Not only the
Turks live in Azerbaijan, therefore the composition of
the National Council of Azerbaijan must be Multinational”. At the same time, real conditions were established in the Republic for achieving inter-national reconciliation. The leadership of Azerbaijan Democratic
Republic and its work towards the building of a true
democratic state also affected the British command.
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Recalling the statement of the Allies that the BritThis policy of Great Britain was based on its fear
ish troops would ensure the security of the Caucasian of Armenian organizations in Europe, especially Chrispeoples, the APC government constantly informed the tian missionaries. Britain abstained to take any action
Command of the British Armed Forces about the ac- against Armenians in the Caucasus in such a situation,
tions of the Armenian gangs and provided copies of all especially in 1915, when the influence of "Armenian
government statements and notes addressed to the For- deportation" in Anatolia (Armenians in Europe propaeign Ministry of Armenia.
gated this as "genocide") was strong. Moreover, at that
As to the Armenian National Council in Baku, its time the Armenians found a strong supporter like the
leaders worked hard to gain General Thomson's trust. United States. In general, Christian missionary organiThe Armenians of Karabakh and Zangazur submitted zations from Western countries always protected the
their remarks and demands to the British general alleg- Armenians. In short, the "Armenian sensitivity" of the
ing that their rights had been violated by the govern- United States and the European countries caused them
ment of Azerbaijan. However, General Thomson didn’t to ignore the tyranny of Armenia in the Caucasus [10,
take a great interest in the intrigue of the Armenian fig- p.491].
ures and made a statement on the transfer of control of
On the other hand, after the Armistice of Mudros
Karabakh and Zangazur to the government of Azerbai- Great Britain began to gather the committers of the sojan. In the first days of December 1918 Thomson sent called "Armenian genocide" and judge them in an intelegrams to the Armenian leaders in Ganja, Gazakh ternational court. It was stated in the telegram sent to
and Javanshir regions urging them to put an end to law- the Foreign Office of Britain on January 3, 1919 by
lessness and pillage against the Azerbaijani people. "In- Somerset Gough Colthorpe, the British High Commisstruct all Armenians to stay peacefully in their homes. sioner in Istanbul: “To me, the best way is to arrest peoIf this command is not obeyed, they will be held ac- ple about whom we have clear evidence and to charge
countable for the bloodshed and lawlessness” [11, me to hand them over to allied military authorities.”
p.44].
[12, p.80].
On April 3, 1919 the British supported the deciGreat Britain used Dashnaks very extensively in
sion of appointment of Khosrov bey Sultanov as the pursuing its expansionist policy and following the scegovernor-general of Shusha, Zangazur, Javanshir and nario drawn up in London. The sharp excitement of the
Jabrayil regions by the Azerbaijani government on Jan- national relations in the political life of the South Cauuary 15 of the same year. As a result of productive ac- casus was in the interests of the British and was regutivity of Khosrov bey Sultanov aimed at ensuring sta- lated by them. At that time the British command acted
bility in the region, the VII Congress of Karabakh Ar- as a jury focusing on the leaders of the Dashnaks, enmenians held in the summer of 1919 recognized the trusted them with the role of initiator and executor of
power of the Azerbaijani government.
bloody clashes and conducted the escalation and calmThe official position of the British command was ing of these events [2, p.178].
aimed at supporting the Azerbaijani side condemning
The British command first of all relied on the repthe Armenian aggression and maintaining peace in the resentatives of the Armenian organizations and the
region. Following the statement of the government of Russian officers of the former tsarist army in carrying
APR about the ungovernability of Andranik's gangs, an out the South Caucasus policy of its government and
Anglo - Armenian and Muslim delegation was sent to united their efforts in the confrontation with the local
Karabakh on the initiative of General Thomson and tel- Muslim population. However, according to the princiegrams were sent to the leaders of the Armenian gangs ple forming the basis of the British policy, "no province
ordering them to stop aggression against the Muslim shall be independent enough, otherwise it can create a
population. Thomson's letter with the same content was strong state" and just this principle determined the dual
presented to Andranik. However, as the measures taken attitude of British diplomacy to Armenia [1, p.74].
by the British command had little effect, the Armenian
The execution of Muslim Turks in the bordering
terrorist activities in the bordering areas stopped only areas of Azerbaijan and Anatolia with Armenia continfor a short time.
ued in full force in this period and these events were not
The documents of that period obviously confirm taken into account by the European states. "The number
the double position of the British government on the of Muslims killed by Armenians around Kars in April
"Armenian issue" [11, p.45].
1919 exceeded 30,000 people. The number of innocent
Nevertheless, Britain didn’t want to get involved people killed as a result of Armenian attacks on dein the national conflicts in order to maintain its position fenseless villages and settlements of Nakhchivan in
in the South Caucasus differing by its ethnic composi- June-July and August of the same year was more than
tion. I. Vakilov who was the governor of Ganja in 1919 70,000 people” [3, p.57].
wrote: “The British command stated that they would
Using diplomatic and military means Great Britain
send a special commission to resolve the conflict peace- sought to control the conflicts between the independent
fully with the intervention in the Tatar - Armenian re- republics as much as possible by using cunning and perlations. However, the Armenians continue to mobilize suaded them that it adhered to the national-democratic
and are openly supported by the British”. The Dashnaks ideas and would support their independent course.
continued their actions mainly in agreement with the However, it is impossible not to take into account the
British.
prestige of the Armenian foreign diaspora in these
cases. According to a British correspondent in Tbilissi
(Georgia), "An Armenian bureau functions in London
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and such offices exist in France and the United States
4. Withdrawal of Andranik's gangs from the territoo and their favorite method is using the word 'Chris- tory of Azerbaijan to Armenia;
tian' as a cheap advertising tool," it, of course, led to the
5. Entry of British troops into Gorus in order to
pro-Armenian tendency of the British foreign policy maintain the authority of the Azerbaijani government
pursued in favor of Armenia. However, the growing ag- in Gorus;
gression of Ararat Republic against sovereign Azerbai6. Implementation of measures aimed at the interjan weakened the position of Great Britain among its vention of the Government of Armenia Republic in the
allies and caused to increasing the demands of the internal affairs of Karabakh and taking practical
American government in the South Caucasus. At the measures against it [6, p.412].
meeting of the Council of Heads of Delegations held in
However, none of these obligations were fulfilled
Paris in July 1919, American Colonel Gaskel was ap- by the British. As a result, the situation in Karabakh and
pointed as High Commissioner of Armenia by the al- Zangazur has become aggravated and armed Armenian
lies, but the US held behind-the-scenes talks with the gangs have become more active in these regions. To
Armenian side before this appointment.
some extent it was the practical result of the double, in"Armenia undertook again the role of “landing consistent policy of the British towards the settlement
strip” for the infiltration of a foreign state like the of interethnic conflicts in the South Caucasus [13,
United States, which this time tried to suppress the Brit- p.26].
ish" [4, p.284]. I would like to emphasize once again
In general, wanting to strengthen their position in
that the strong blow inflicted on Azerbaijan by the Brit- the South Caucasus, the British prevented the escalaish command with the support of the Armenian Dash- tion of territorial conflicts between Georgia, Armenia
nak terrorists also weakened its position in the region. and Azerbaijan in the spring of 1919. Moreover, the
At the same time, it should be noted that some repre- change in the attitude of the British towards this mercisentatives of the British command in Azerbaijan, such less enemy of the Azerbaijanis played a major role in
as General D. Shatelwort did not allow the Armenian the expulsion of Andranik and his gangs from the terriseparatists passing all bounds to tear Karabakh from tory of Western Azerbaijan. Andranik's de facto liberaAzerbaijan in order to achieve their goals. Thus, as a tion from British control, his unimaginable ambitions,
result of the attempt of the Armenian separatist to prove and the ferocity committed by his gangs against the
to the British officer "that Azerbaijan is generally inca- Muslim - Turkish population of Karabakh and Zangapable of establishing order in its own country, that Mus- zur were the reasons, as such facts stroke an obvious
lims are uncivilized compared to Armenians and that it blow to prestige of Great Britain in the international
is wrong to subjugate civilized people to uncultured arena. It is not accidental that Andranik was forced to
people" during the incident between the Armenian sep- disarm and flee beyond the borders of Azerbaijan at the
aratist leader A.Shakhnazarov and General request of the British command in March 1919. All the
D.Shatelwort, General Shatelwort replied harshly: “I efforts of both the Armenian government and the local
don’t agree with you. Armenians and Muslims share Armenian separatists to convince the British command
the same level of culture. In other words, your nation that the territorial claims were well-founded faced the
doesn’t want peace and intends to take a risky step such position adhering to principles of the British on this isas violating the order." Furthermore, General D. sue.
Shatelwort warned the Armenian nationalist and stated
In spite of everything, we can note that Britain's
that any step taken against Azerbaijan and its governor- position in the region has softened the Armenian side.
general in the direction of violating the order in rela- An agreement was signed between Armenia and Azertions with Azerbaijan would be considered as anti-Brit- baijan on November 23, 1919. According to the agreeish act. "We are so strong that we would force you to ment, the clashes were to be stopped and disputes, inobey" [8, p.187].
cluding border issues were to be resolved through neIssues related to the implementation of the British gotiations. However, Armenia never complied with this
commitments to normalize the situation in the region, agreement. In December, the pillage of Azerbaijani
as well as the measures taken by the authorities of Azer- peasants and the brutal toture of civilians became widebaijan in this direction were considered in detail in the spread again. On December 14, 1919, the Armeniancourse of conversation held between the Governor Azerbaijani conference was opened in Baku at the iniGeneral of Karabakh and Zangazur Khosrov bey Sul- tiative of the Azerbaijani government. However, the
tanov and General D.Shatelwort on June 25, 1919. A conference could not end its work due to the fault of the
six-point plan was prepared during the negotiations Armenians, unable to resolve the conflict between the
held between the parties:
parties.
1. Removal from siege of Aghdam - Fuzuli and
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CHOLERETIC AND CHOLESTEROLAEMIA PROPERTIES OF THE ESSENTIAL OIL OF FERULA
SMELLY IN HEALTH AND SUBACUTE TOXIC LIVER INJURY СС14
Актуальность. Известно, что с древнейших времён по сей день различные виды ферулы широко применяется в традиционной и народной медицине различных народов Средней Азии, Иране, Афганистане, Китае, Индии для лечения труднозаживающих ран, разных опухолей, сифилис, туберкулез, судороги, истерия, чесотка, болезни желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и др. [
9,13]
Многие виды ферулы издавна используются как
ценные источники, содержащие важные для организма целебные смолы (асафетида, гальбан, сумбул,
хилтит, кинна и др.).
Само название гальбан (Galbanium) происходит
от греческого (Chalbany) камеди - смола (или масло
- камеди- смола), из за содержания эфирного масла,
которое образуется на надрезах и естественных трещинах нижней части ствола, ветвей и корневища
много- летнего ферулы камеденосного (Ferula
galbaniflua Bjiss.etBuhee). [ 6]

Известно, что в древнем Египте гальбан использовали для бальзамирования осо- бенно Фараонов и
вельмож, а также в целебных целях. Согласно литературным источни- кам Демокрит (11 в. д.н.э.) рекомендовал окуривание гальбаном жилья для защиты
от комаров. Флорентин (111 в.) указал на то, что
окуривание гальбаном прогоняет всех пресс- мыкающихся. Так он советовал использование курение
гальбаном и ассфетидой для защиты жилья от змей.
Согласно Теофрасту (370-285 до н.э.) ферулу
(панак псклепиев) дают пить с вином при укусах змей
и скорпионов, нарывах, а употребляют с медом – от
опухолей и сухим панаком присыпали мокнущие
язвы. [15,16]
Абуали ибн Сино (Авиценна ,Х в) во второй
книге «Канона врачебной науки» пишет о лечебных
свойствах различных видов ферулы и – указывает на
то, что камедь Ferula assafoetida L. обладает выраженным ветрогонным, переваривающим, противовоспа-

«Colloquium-journal»#26(78),2020 / MEDICAL SCIENCES
11
лительным и спазмолитическим свойствами. Препа- токсического гепатита были изучены на 60 беспораты из Ferula galbaniflua Bois являются хорошими родных крысах –самцах мас- сой 220 260 г. Экспепротивовоспалительными средствами при лечении риментальных животных содержали в стандартных
геморроя, спазма мышц, головной и зубной боли, эпи- условиях вива- рия при естественном освещении.
лепсии и отите. Препараты из ферулы также ослаб- Все намечаные исследования проводились соляют поясничные боли, очищают кожу лица отпиг- гласно с положениями Конвенции по биоэтике Соментных пятен, обладают мочегонными свойствами. вета Европы (1997). Европейской конвенции по за(2)
щите позвоночных животных, используемых в
Абумансур Муваффак (Х в.). в своем труде научных исследованиях (1996), а так же согласно
«Махзан уд-Авдия» указывает на то, что ферула сни- Хельсинской декларации Всемирной Ассоциации
мает артралгические боли, улучшает деятельность (1986)
желудка, улучшает аппетит, а также обладает ветроЖелчегонный эффект ферулового эфирного
гонными и ранозаживляющими свойствами.(1)
масла изучали методом фистули- рования желчного
Амирдавлат Амасиаци (ХVIIв.) в книге «Ненуж- протока по методике Фишера и Варса (1951) . токное для неучей» пишет, что препараты ферулы воню- сическое поражение печени производили подкожчей оказывают смягчающее действие, усиливают по- ным введением 50% -го масляного раствора СС14 в
ловое влечение, способствуют перевариванию пищи, дозе 2 мл/кг массы через день в течение 1-го меобладают мочегонными и глистогонными свой- сяца. Изучаемый средство вводили при интактном
ствами; кроме того, камедь ферулы является хорошим исследования внутрижелудочно в дозах 0,01; 0,02;
противоядием и дальше указывает, что ферула пер- 0,04; 0,05 г/кг, а в сериях с токсическим гепатитом
сидская (F. Persica Willd) наряду с полезными свой- 0,01; 0,02; и 0,04 г/кг массы
ствами при лечении различных параличей, эпилепсии,
Животные были распределены следующим обначинающейся катаракте и воспалении век, также об- разом;1-интактные ( контрольные), 2,3,4,5 животладает глистогонными и мочегонными свойствами, ные получавшие ферусинол в дозе 0,01;
выводит мелкие камни и устраняет почечную колику. 0,02;0,04;,0,05 г/кг массы одно- кратно. 2 группа. (
(3)
токсический гепатит) 1. Интактные, 2. КонтрольВ Средневековой и традиционной медицине та- ные ( только СС14) 3,4,5, животные которые на
джиков и других народов Центральной Азии, из- фоне гепатотоксина в течение 1-го месяца получали
давна используют хилтит (инги бадбуй, сами, ох- внутрижелудочно ферусинол. Контрольные животчаир, шаир) как спазмолитическое, противосудорож- ные получали соответствующий объем подсолнечное, жёлчегонное, желудочно-кишечное средство. ного масла.
Ферулу также назна- чают при истерии, эпилепсии,
Сбор желчи производили через 1,2,3 часа от
ипохондрии, судорогах, бронхиальной астме, тубер- начало внутрижелудочного введения изучаемого
кулезе, ревматизме, сахарном диабете, болезнях средства. О проявление желчегонного эффекта ссупечени, кожных и венерических болезнях и при дили по объему секретиру- емой желчи. В связи с тем,
злокачественных опухолях. [4,8,14,17]
что в опытах использовали животных различного
Экспериментальными исследованиями на бе- веса, сходя из этого расчет производили в мг/мин на
лых крысах и кроликах установлены гепатозащит- 100 г /массы тела. Общий холестерин состава желчи
ные, противовоспалительные и антиоксидантные определяли по В.П. Мирошиченко (1978).[10] Сумсвойства порошка комедии ферулы вонючей ( марные желчные кислоты (СЖК) и холевую кислоту
ПКСФ), Ферусино –Р, Ферусин-G,Феразона, Феру- (ХК) по Р.А. Поповой и соавт., (1969). [11] Содержасино-РК основными компонетами которых являет ние фосфолипидов в желчи определяли при помощи
экстракт ферула вонючей (Ferula assafoetida L). [7. бюретовой реакции ( С.Г. Аптекар и соавт., 1969).[5]
12.18]
Холато-холистериновый коэффициент или индекс
Наряду с этим были изучены некоторые фарма- литогенности рассчитывали математически, как сооткологические свойства эфирного масла ферулы воню- ношение СЖК к холестерину отдельно для каждой
чей. Холовым А.К. и др ((18) были изучены гепатоза- порции желчи ( Р.А. Попова и соавт., 1969).[11] Полущитные свойства эфирного масла ферулы вонючей. ченные цифровые данные были обработаны общеИми были установлены, что эфирное масло ферулы принятыми статистическими методами при повонючей в экспериментах на белых крысах и кроли- мощи персонального компьютера с использоваках обладает, гепатопротекторнымы, спазмолити- че- нием программы SPSS с пакетом анализа для
скими, антиоксидантными и противовоспалитель- Windows 10.
ными свойствами.
Результаты и их обсуждения. Известно, что
Исходя из этого нами были изучены желчегон- эфирные масла наряду с другими свойствами обланые свойства эфирного масла ферулы вонючей на дают значительными желчегонными свойствами. Исздоровых и подверженных влиянием тетрахлормета- ходя из этого нами были изучены желчегонные свойном крыс при подостром эксперименте.
ства различных доз эфирного масла ферулы вонючей
Цель исследования. Выяснения желчегонных и ( ферусинола) на здоровых и пораженных тетрахлорхолестероллитических свойств эфирного масла фе- метаном экспериментальных белых крысах линия Вирулы вонючей в норме и при токсическом гепатите на стар. Как видно из данных (рис,1) у здоровых (интактбелых крысах.
ных) крыс за каждый час количество секретируемой
Материалы и методы исследования. Желче- желчи составило в среднем 3,0±0,015 мг/100 г/мин
гонные свойства ферусинола у здоровых и на фоне массы тела животного.
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В сериях, получавших испытуемое эфирное 20%,36,6%,24,8%,13,8% соответственно. Анализ помасло в дозах 0,01, 0,02, 0,04 и 0,05 г/кг массыколиче- лученных результатов показало, что ферусинол в доство секретируемой желчи по сравнению с интакт- зах 0,02 и 0,04 г/кг и особенно в дозе 0,02 г/кг по сравными животными за три часа от начало введения ис- нению с другими дозами оказал более заметный желпытуемого эфирного масла увеличилась на чегонный эффект.
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Кол-во секретируемое желчи в мг/мин/100 массы тела
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Рис. 1.Желчегонные свойства различных доз ферусинола у интактных крыс-1.
Количество секретируемое желчи за 1 ч. 2- за 2 ч. 3- за 3 ч. 4. в среднем за 3 часа.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что эфирное масло ферулы вонючей обладая желчегонными свойствами тем самым улучшает секреторную функцию печени.
Наряду с желчегонными свойствами были изучены влияние испытуемого эфирного массла на химический состав желчи. Согласно представленными в
(табл. 1) данными ферусинол в указанных дозах активно влияет на показатели химического состава
желчи. Концентрация холестерина в сериях получав-

ших испытуемое средство в указанных дозах по сравнению с интактными (контрольными) животными
снижается на -17%,-28%,-23%,
-18,2%, соответственно. Уровень суммарных
желчных кислот (СЖК) повышается на -20%,-35,9%,
- 26,2%, -15% соответственно. Испытуемое средства
также снижает уровень холевой кислоты, хотя показатели были недостоверными. Наряду с этим эфирное
масло в дозе 0,02 г/кг достоверно ( Р≤ 0,001) повышает
уровень фосфолипидов состава желчи и показатель
индекса литогенности ХХК.
Таблица 1.
Влияние ферусинола на показатели химического состава желчи у интактных крыс.
Количество желчных кислот в
Серия опытов и
Холестерин
СЖК
ХК
ФЛ
дозы в г/кг
ХХК
ммоль/л
ммоль/л
ммоль/л
г/л
Интактные
2,2±0,04
29,8±0,3
7,9±0,05
3,2±0,02
13,54±0,2
1,7±0,01*
35,9±0,45*
7,2±0,06
3,6±0,01
21,1±0,11**
Ферусинол-0,01
- 18,2
- 20,5
-8,86
12,5
55,8
1,6±0,012**
40,5±0,34**
7,0±0,035
4,4±0,06**
25,3±0,21**
Ферусинол-0,02
-28
35,9
11,4
37,5
86,85
1,7±0,022*
37,6±0,4*
7,3±0,044
3,8±0,02*
22,1±0,06**
Ферусинол-0,04
23
26, 2
7,6
18,8
63,2
1,8±0,01*
34,2±0,11*
7,2±0,9
3,5±0,03
19,0±0,7**
Ферусинол -0,05
18,2
15
8,86
9,37
40,3
*
Примечание:
– p<0,05 в сравнении с интактной группой
**
– p<0,001 в сравнении с контрольной группой
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что ферусинол обладает выраженным желчегонными
и холестерол-литическими свойствами , а также улучшает химический состав желчи, что по всей вероятности происходит за счет улучшение метаболизма и катаболизма холестерина, что способствует в рессинтезе последнего в желчные кислоты на фоне

токсического гепатита. Известно, что желчевыделительная функция печени является наиболее чувствительной к воздействию токсических веществ, в том
числе к СС14 и в связи с этим дальнейшие изучение
желчегонные и холестерол-литических свойства испытуемого эфирного проводились на фоне токсического поржения печени СС14.
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Испытуемое средство вводились из расчета 0,01,
На фоне месячной интоксикации гепатотокси0,02, 0,04 и 0,05 г/кг массы тела животного ежедневно ном (рис 2) у леченных ферусинолом крыс в дозах
1 раза в день в течение одного месяца. В результате 0,02 и 0,04 г/кг объем секретируемой желчи по сравмесячного введения гепатотоксина объема секретиру- нению с контрольными сериями увеличился на 77,4емой желчи у контрольных животных по отношению 74,0%. При этом эффективность ферусинола в дозе
к интактным крысам за три часа уменьшался среднем 0,02 г/кг массы тела был наиболее достоверный, чем
на 35,55%.
остальные дозы.

Количество секретируемой желчи в мг/мин на 100 г массы тела
14
12
10
8
6
4
2
0
Интакт-конт

Ферусин-0,01-0,02

Ферусин 0,04-0,05

Рис 2 Рис. 1.Желчегонные свойства различных доз ферусинола при подострой интоксикации крыс СС14.
Количество секретируемое желчи за 1 ч. 2- за 2 ч. 3- за 3 ч. и 4. в среднем за 3 часа.
В результате месячной интоксикация крыс гепатотоксином способствовало нарушению химического
состава желчи. Концентрация холестерина в желчи
контроль- ных групп по сравнению с интактными
снизился на 17%, что по всей вероятности происходит
за счет нарушения холестерин синтезирующий функции печенив результате губительного воздействия
тетрахлорметана на печеночные клетки. Наряду с
этим под воздействием СС1 нарушается процесс синтеза желчных кислот и фосфолипидов.
Уровень СЖК, фосфолипидов (ФЛ) и ХХК состава желчи контрольных групп по сравнению с ин-

тактными снижается на 32%,26% и 18,2% соответственно, а уровень холевой кислоты повышается на
26,6%.
Необходимо отметит, что отрицательные изменение нормального химического состава желчи свидетельствует о тяжелых нарушениях функции печени
и тяжелых поражениях функции гепатоцитов.
Ферусинол введенный особенно в дозе 0,02-0,04
г/кг массы тела в течение 1-го месяца заметно предотвращал отрицательное воздействие гепатотоксина на
печеночные клетки и способствовал улучшению химического состава желчи у подопытных крыс ( табл.2)
.

Таблица 2.
Влияние различных доз ферусинола на химический состав желчи при подострой интоксикации крыс
СС14
Количество желчных кислот в
Серия опытов и
ХХК
дозы в г/кг
Холестерин
СЖК
ХК
ФЛ
Интактные

2,1±0,04

29,8±0,3
7,9±0,05
СС14 2 мл/кг через день 1 месяц
1,75±0,1*
20,3± 0,8**
10,0±0,1*
Контрольные
17
32
26,58
2,3±0,01**
34,8±0,95**
7,2±0,06**
Ферусинол-0,01
31,4
71,42
28
2,2±0,012*
38,5±0,64**
7,0±0,035**
Ферусинол-0,02
25
90
30
2,1±0,022*
35,6±0, 55**
7,3±0,044*
Ферусинол-0,04
20
75,36
27
2,2±0,01*
33,2±0,85**
7,4±0,9*
Ферусинол -0,05
25,7
63,54
26
*
Примечание:
– p<0,05 в сравнении с интактной группой
**
– p<0,001 в сравнении с контрольной группой

3,2±0,02

14,2±0,8

2,4±0,05*
-25
3,3±0,03**
37,5
3,6±0,06**
50
3,4±0,02**
41,66
3,2±0,05**
33,3

11,6±0,5*
18,3
15,1±0,41**
30,2
17,5±0,31**
51
15,5±0,6**
33,62
15,0±0,35*
29,3
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DYNAMICS OF BONE REGENERATION OF THE DEFECT OF THE ALVEOLAR PROCESS OF
THE MAXILLA AT VARIOUS WAYS OF FILLING IN THE EXPERIMENT
Анотація.
Метою роботи стало дослідження особливостей регенерації кісткової тканини при використанні
аутотрансплантатів з великої гомілкової кістки та з нижньої щелепи в зоні дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи з різним ступенем його заповнення в експерименті на тваринах.
Дослідження було проведено на 75 білих щурах (200-240 г маси тіла), віком від 5-ти до 6 місяців.
Abstract.
The aim of this work was to study the features of bone regeneration when using autografts from the tibia and
lower jaw in the area of the defect of the alveolar process of the upper jaw with different degrees of its filling in
an animal experiment.
The study was conducted on 75 white rats (200-240 g of body weight), aged from 5 to 6 months.
Ключові слова: кісткова тканина, регенерація, щури.
Key words: bone tissue, regeneration, rats.
Актуальність. Аутогенна кістка вважається
золотим стандартом кісткової пластики альвеолярного відростка верхньої щелепи у дітей з вродженим незрощенням губи і піднебіння (ВНГП) через її
остеоіндуктивні, остеокондуктивні і остеогенні
властивості. ЇЇ класифікують за походженням: інтрамембранального типу – мезенхімального походження (всі кістки черепа); ендохондрального типу
– ендомезенхімального походження (великогомілкова кістка і гребінь клубової кістки) [1,4,11-14].
Багато вітчизняних та закордонних дослідників використовували експериментальні моделі дослідження регенерації кісткової тканини альвеолярного відростка, і було доказано, що кісткові блоки
мезенхімального походження (кістки черепа) на відміну від ендомезенхімального походження (великогомілкова кістка і гребінь клубової кістки), менш
зазнають резорбції, швидше реваскуляризуються і
регенерують в реципієнтній ділянці [2,3,5-8,15-18].
Регенерація трансплантата відбувається в результаті процесів ремоделювання і резорбції, які
супроводжуються деяким зменшенням об'єму кістки. Швидкість і об'єм резорбції залежить від багатьох факторів: розміру і якості кісткового трансплантата, кістки приймаючого ложа, біомеханічних

якостей кістки навколо трансплантата і фіксації
трансплантата до оточуючої кістки [2,9,10]. Нами
були проведені експерименти на 75 лабораторних
тваринах, в яких були висвітлені етапи репаративної регенерації та перебігу остеорепаративного
процесу при використанні аутотрансплантантів з
нижньої щелепи (ТНЩ) та великої гомілкової кістки (ТГК) на 14, 30, 60, 90 та 120 добу. (Yakovenko
L. Kulynych M. Savytska I. Bone tissue regeneration of
autograft sof diferrent origin after defect correction of
alveolar
process
of
maxillary
in
rats.
Thescientificheritage. Budapest, Hungary. №41(2019)
P. 21-27). Але залишається актуальним питання
щодо особливостей регенерації кісткової тканини
при використанні аутотрансплантатів різного походження в зоні дефекту альвеолярного відростка
верхньої щелепи та з різним ступенем його заповнення.
Мета роботи. Дослідження особливостей регенерації кісткової тканини при використанні аутотрансплантатів з великої гомілкової кістки та з нижньої щелепи в зоні дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи з різним ступенем його
заповнення в експерименті на тваринах.
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Матеріали та методи дослідження. Дослі- ною 7 мкм забарвлювали гематоксиліном і еозидження були проведені на 75 білих щурах (200-240 ном, пікрофуксином за ван Гізоном, проводилася
г маси тіла), віком від 5-ти до 6 місяців. При роботі ШИК-реакція за Мак Манусом [7]. Фото докуменз лабораторними тваринами дотримувалися вимог тування гістологічних препаратів здійснювалось за
«Науково-практичних рекомендацій по утриманню допомогою цифрової камери ICC50 HD світлооптилабораторних тварин і роботі з ними» ДФЦ МЗ Ук- чного мікроскопу Leica DМ 500. Морфометричні
раїни (Протокол №8 від 22.06.2012) і стандартами дослідження (виміри площі новоутвореної кісткоGuide for thecoreand Use of Laboratory Animals вої та сполучної тканини) проводили у 6-8 полях
(National Academy Press, Revised, 1996) и American зору за допомогою світлооптичного мікроскопу
Heart Association’s "Guidelines for the Use of Animal Leica DM 500 при збільшенні ок. 10 об. 4 за допоin Research".
могою програми аналізу зображень «Paradise», розТварини були розподілені на групи. До групи робленою науково-виробничою компанією «Єва»
порівняння входили 15 тварин, яким дефект не за- (Україна). Результати були проаналізовані статисповнювали остеопластичним матеріалом і зажив- тично за допомогою критерію Крускала–Уолліса,
лення проходило під згустком крові. Тварини, яким для проведення апостеріорних порівнянь викорисдефект заповнювали аутоплансплантатом, були по- тано критерій Данна.
ділені на дві експериментальні групи по 30 тварин
Результати досліджень. У тварин групи поріу кожній. Тваринам першої групи дефект альвеоля- вняння через 60 діб після виконання дірчастого дерного відростка верхньої щелепи заповнювали фекту всередині його сформувалась невелика кільаутотрансплантантом з великої гомілкової кістки кість новоутвореної слабо мінералізованої кістко(ТГК). При чому ця група складалась з 2 підгруп – вої тканини, частина дефекту була заповнена
1а та 1б. Тваринам 1а підгрупи дефект заповнювали хрящовою та сполучною тканиною. Навколо новоповністю; тваринам 1б підгрупи заповнювали на ½. утвореної кісткової тканини була помітна хрящова
Тваринам другої групи для заповнення дефекту ви- з ознаками дистрофії, хондроматрикс був просвіткористовували аутотрансплантат з нижньої щелепи лений, об’єм його малим, капсули хондроцитів ро(ТНЩ). Вона також складалась з 2 підгруп: 2а та 2б. зширювались. Площа новоутвореної кісткової ткаУ підгрупі 2а дефект був заповнений повністю; у нини кісткового дефекту становила (51600±11100)
підгрупі 2б на ½.
мкм2 (p<0,05), а площа сполучної тканини значно
Знеболення у білих щурів під час проведення перевищувала та дорівнювала (466800±22400)
оперативних втручань виконували внутрішньоче- мкм2. Тканина альвеолярного відростка навколо кіревним введенням 0,2 мл 5% розчину тіопенталу сткового дефекту зберігала ознаки запалення.
натрію та 0,4 мл 1% розчину пропофолу. Під наркоНа 90 добу в середині кісткового дефекту у дезом і інфільтраційною анестезією проводився роз- яких тварин спостерігався некроз новоутвореної кіріз та відшарування слизово-окісного клаптя альве- сткової тканини, вона була відмежована сполучноолярного відростка верхньої щелепи з вестибуляр- тканинною капсулою, інфільтрованою лімфоциного боку в ділянці центральних різців, з тами та нейтрофільними гранулоцитами, у інших
дистальним відступом від них 1 см. За допомогою тварин цієї групи зберігались виражені прояви забормашини наносився дірчастий дефект бором діа- палення. Площа кісткової новоутвореної тканини в
метром 3 мм з постійними зрошенням рани фізіоло- ділянці дефекту, в порівнянні з попереднім спостегічним розчином, його об’єм становив 14,1 мм³. У реженням, зменшувалась та становила (7200±1400)
тварин групи порівняння у дірчастому дефекті мкм2 (p<0,05), а сполучної тканини збільшилась до
утворювався згусток крові. Тваринам першої експе- (670800±57900) мкм2. Тканина альвеолярного відриментальної групи дефект заповнювали ауто- ростка навколо кісткового дефекту була слабко мітрансплантантом з великої гомілкової кістки (у тва- нералізована, навколо неї відзначаються ознаки зарин 1а підгрупи проводили повне заповнення; у палення.
тварин 1б дефект заповнювали на ½); тваринам
На 120 добу в центральній зоні кісткового дедругої експериментальної групи – аутотрансплан- фекту відзначалось вогнище запалення, в якому петантом з нижньої щелепи (заповнення в підгрупах реважали лімфоцити, помітна також значна кільбуло подібним). Через 60; 90; 120 діб після операції кість нейтрофільних гранулоцитів, фрагменти нотварин виводили з експерименту введенням внутрі- воутвореної кісткової тканини, були оточені
шньочеревино надлишку 10 % розчину тіопенталу сполучною тканиною (рис. 1). Площа кісткової тканатрію. Для гістологічних досліджень висікали ді- нини, що утворилася в зоні дефекту стала значно білянку верхньої щелепи в зоні трансплантації. Отри- льшою, ніж в попередній термін та становила
маний матеріал фіксували в 10 % розчині формаль- (93900±8000) мкм2 (p<0,05), сполучної тканини збідегіду, потім проводили декальцинацію протягом 6 льшилась майже вдвічі від попереднього терміну
діб у 0,5 % розчині мурашиної кислоти. Після про- спостереження,
мала
площу
на
зрізах
мивання у воді матеріал ущільнювали у парафіні за (1104600±42200) мкм2. Ознаки запалення навколо
загальноприйнятою схемою. Серійні зрізи товщи- дефекту були помірно виражені.
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Рис.1. Дефект альвеолярного відростка верхньої щелепи. Заживлення під згустком через 120 діб. А - новоутворена кісткова тканина, Б - інфільтрована лімфоцитами сполучна тканина. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Збільшення 400.
У тварин 1 експериментальної групи 1а підгрупи при вивченні кісткової тканини в зоні дефекту, заповненого аутотрансплантатом з гомілкової
кістки (ТГК), через 60 діб трансплантат був зрощений прошарком сполучної тканини з оточуючою кістковою тканиною, його остеоматрикс частково зазнавав демінералізації, по периферії на деяких ділянках були помітні ознаки резорбції. Остеоцити
трансплантату мали виражені ознаки дистрофічних
змін. Площа кісткової тканини трансплантату та
новоутвореної кісткової тканини навколо нього
становила (89200±15200) мкм2 (p<0,05), сполучної
тканини – (446100±62600) мкм2 (p<0,001). Оточуюча трансплантат кісткова тканина навколо кісткового дефекту не мала ознак патологічних змін.
На 90 добу в зоні кісткового дефекту трансплантат був переважно збережений, оточений новоутвореною кістковою тканиною, зрощений з оточуючими тканинами, його матрикс зазнав помірної
демінералізації, по периферії на деяких ділянках
були помітні ознаки резорбції. Остеоцити трансплантату мали виражені дистрофічні зміни. Площа

кісткової тканини трансплантата та новоутвореної
кісткової тканини навколо нього, порівняно з попереднім терміном спостереження, дещо зменшувалась та становила (85200±18200) мкм2 (p<0,001),
сполучної тканини збільшувалась в 2 рази –
(827800±48000) мкм2(p<0,002). Кісткова тканина
альвеолярного відростка навколо кісткового дефекту також була без ознак запалення.
На 120 добу в зоні дефекту кісткова тканина
трансплантату мала помірні ознаки демінералізації,
навколо трансплантату відзначалась новоутворена
кісткова тканина, матрикс якої був менш структурований, ніж в інтактній кістці, лінії цементації
були добре виражені (рис.2). Площа кісткової тканини трансплантату та новоутвореної кісткової тканини навколо нього значно збільшилась відносно
попереднього терміну спостереження і становила
(717600±79400) мкм2 (p<0,05), сполучної зменшилась у 1,5 рази і дорівнювала (587200±119300) мкм2
(p<0,001). Навколо дефекту кісткова тканина альвеолярного відростка не мала ознак запалення, мінералізація була як на інтактних ділянках.

А
Рис.2. Новоутворена кісткова тканина в зоні дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи з повним заповненням каналу. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Збільшення 400.
У тварин 1 експериментальної групи 1б підгрупи при заповненні дефекту на ½ аутотрансплантатом з ТГК на 60 добу в кістковому дефекті знаходився трансплантат, який був зрощений тонким

прошарком з оточуючою кістковою тканиною, його
остеоматрикс був значно демінералізований, розріджений, клітинні елементи слабо контурувались,
по периферії на деяких ділянках були помітні
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ознаки резорбції (рис.6). Площа кісткової тканини мкм2(p<0,001). Оточуюча трансплантат кісткова
трансплантату та новоутвореної кісткової тканини тканина навколо кісткового дефекту не мала ознак
навколо нього становила (224000±15000) мкм2 запалення.
(p<0,001), сполучної тканини – (453000±70000)

А

Б

Рис.3. Зрощення ауто трансплантату (А) з кістковою тканиною тонким прошарком сполучної (Б). Забарвлення пікрофуксином за ван Гізоном. Збільшення 400.
На 90 добу в зоні кісткового дефекту трансплантат був збережений з функціонально активними
остеоцитами, оточений новоутвореною кістковою
тканиною, зрощений з нею за рахунок сполучної
тканини (рис.7), остеоматрикс зазнав помірної демінералізації, по периферії на деяких ділянках були
помітні ознаки резорбції. Остеоцити трансплантату
мали помірні дистрофічні зміни. Площа кісткової
тканини трансплантата та новоутвореної кісткової
тканини навколо нього порівняно з попереднім спостереженням
збільшувалась
та
становила
(363000±69000) мкм2 (p<0,001), сполучної тканини
збільшувалась до (592000±90000) мкм2 (p<0,001).
Новоутворена сполучна тканина, що заповнювала
зону дефекту була досить зріла, в ній відзначалась
невелика кількість кровоносних судин. Тканини
альвеолярного відростка навколо кісткового дефекту не мала ознак запалення.
На 120 добу в зоні кісткового дефекту трансплантат був зрощений тонкими прошарками сполучної та новоутвореної кісткової тканини з оточуючою кісткою, спостерігалась незначна його демінералізація, клітинні елементи були переважно
збережені (рис.8), новоутворена кісткова тканина

була розташована по периферії, остеоматрикс був
менш структурований, ніж в навколишній кістковій
тканині, лінії цементації навколо зони дефекту
були добре виражені. Площа кісткової тканини трансплантата та новоутвореної кісткової тканини навколо нього відносно попереднього спостереження
збільшувалась до (679000±150000) мкм2 (p<0,001),
а сполучної зменшувалась до (333000±78000) мкм2
(p<0,001). Навколо дефекту кісткова тканина альвеолярного відростка не мала ознак запалення, мінералізація остеоматриксу не змінена.
У тварин другої експериментальної групи підгрупи 2а при використанні ТНЩ на 60 добу дефект
заповнював трансплантат майже без клітинних елементів, остеоматрикс був збережений, демінералізований (рис. 4). ТНЩ був оточений новоутвореною кістковою тканиною, лінії цементації між
ними добре контрастувались. Площа кісткової тканини трансплантату та новоутвореної кісткової тканини навколо нього становила (2062000±137200)
мкм2 (p<0,05), сполучної – (26300±1200) мкм2
(p<0,001). Навколо дефекту кісткова тканина альвеолярного відростка не мала ознак запалення.

А

Рис. 4. Заповнення дефекту трансплантатом з нижньої щелепи через 60 діб. Збережений матрикс кісткового імплантату. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Збільшення 400.
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На 90 добу всередині дефекту була помітна кі- дещо зменшувалась за рахунок резорбції аутосткова тканина аутотрансплантата, що зазнала час- трансплантату та становила (740200±48000) мкм2
ткової резорбції, без збережених клітинних елемен- (p<0,05), сполучна тканина дозрівала, її площа татів (рис.10). Вона була оточена сформованою ново- кож зменшувалась і дорівнювала (19100±1900)
утвореною кістковою тканиною. Площа кісткової мкм2 (p<0,001). Ознак запалення в оточуючій ткатканини трансплантату та новоутвореної кісткової нині альвеолярного відростка не було виявлено.
тканини навколо нього порівняно з попереднім спостереженням дещо зменшилась та становила
У тварин другої експериментальної групи під(803900±106200) мкм2 (p<0,05), сполучної тканини групи 2б з заповненням кісткового дефекту аутотакож зменшилась до (20500±1300) мкм2 (p<0,001). трансплантатом з нижньої щелепи (ТНЩ) на ½ чеНавколо кісткового дефекту альвеолярного відрос- рез 60 діб трансплантат був оточений новоутворетка ознак запалення не виявлено.
ною кістковою тканиною та частково зрощений з
На 120 добу в зоні дефекту кісткова тканина нею тонким прошарком сполучної тканини та з одтрансплантату оточувалась новоутвореною кістко- ного боку кістковим виростом (рис.5). Площа кіствою тканиною, ця тканина на відміну від поперед- кової тканини трансплантата та новоутвореної кіснього терміну спостереження була більш зріла та ткової тканини навколо нього становила
сформована. Площа кісткової тканини трансплан- (731000±106000) мкм2 (p<0,004), а сполучної
тату та новоутвореної кісткової тканини навколо (305000±43000) мкм2 (p<0,001). Навколо дефекту
нього в порівнянні з попереднім спостереженням кісткова тканина альвеолярного відростка була без
ознак запалення.

А

Рис.5. Дефект альвеолярного відростка верхньої щелепи заповнений трансплантатом з нижньої щелепи
(А) через 60 діб. Забарвлення пікрофуксином за ван Гізоном. Збільшення 100.
На 90 добу в підгрупі 2б всередині дефекту кісткова тканина трансплантата повністю зросталась
з оточуючою кістковою тканиною. Клітинні елементи трансплантату на вигляд були менш зрілими, на
деяких ділянках Остеоматрикс, який був менш зрілий, ніж в оточуючій кістковій тканині, розріджений. Площа кісткової тканини трансплантату та новоутвореної кісткової тканини навколо нього порівняно з попереднім терміном спостереження

зменшувалась і становила (713000±72000) мкм2
(p<0,001), а сполучна тканина була майже відсутня.
Остеоматрикс оточуючої кісткової тканини був
менш мінералізований та з меншою щільністю розташування колагенових волокон, ніж на інтактних
ділянках (рис.6). Лінії цементації навколо зони розміщення ТНЩ були добре виражені, що свідчило
про перебудову і навколишньої кісткової тканини.
Ознак запалення не було виявлено.

Рис. 6. Зона дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи повністю заповнена аутотрансплантатом з нижньої щелепи через 90 діб. ШИК-реакція. Збільшення 400.
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На 120 добу трансплантат був щільно зроще- була відсутня. Навколо дефекту кісткова тканина
ний з оточуючою кістковою тканиною. Клітинні альвеолярного відростка не мала ознак запалення.
елементи були переважно збережені, функціонаОбговорення результатів. У тварин групи польно активні, їх ядра збільшені в об’ємі, округлені, рівняння без заповнення дефекту остеопластичним
мактрикс менш зрілий та містив менше мінераль- матеріалом в утвореному каналі переважно в його
них компонентів, ніж в інтактні кістковій тканині. центрі формувалась сполучна тканина, на поверхні
Лінії цементації навколо трансплантату були добре збереженої кісткової тканини відзначалась хрящова
виражені. Ознаки демінералізації остеоматриксу тканина. Остеогенез відбувався повільно, зазнаючи
були відсутні. Площа кісткової тканини трансплан- через запалення регресії на 90 добу, і не завершуватата та новоутвореної кісткової тканини навколо вся навіть на 120 добу. Площа новоутвореної кістнього відносно попереднього терміну спостере- кової тканини відносно сполучної була малою
ження
збільшувалась
та
становила (табл. 1), проте площа сполучної тканини постійно
(770000±123000) мкм2 (p<0,001), сполучна тканина збільшувалась (табл. 2). Прояви запалення згасаючи, все ж зберігались до 120 доби.
Таблиця 1
Зміни площі новоутвореної кісткової тканини в зоні дефекту по групах
20

Площа новоутвореної кісткової тканини в мкм2
Площа у тварин
2 експериментальної групи
з ТНЩ

Площа у тварин
Доба Площа у тварин групи
1 експериментальної групи з ТГК
порівняння
1а підгрупа

1б підгрупа

2а підгрупа

2б підгрупа

60

51600±11100

89200±15200*

224000±15000*

2062000±137200* 731000±106000*

90

7200±1400

85200±18200*

363000±69000*

803900±106200*

713000±72000*

120

93900±8000

717600±79400* 679000±150000*

740200±48000*

770000±123000*

Примітка:* р<0,01– вірогідність показників порівняна з показниками групи порівняння
Таблиця 2
Зміни площі новоутвореної сполучної тканини в зоні дефекту по групах
Площа новоутвореної сполучної тканини в мкм2
Доба

Площа у тварин групи
порівняння

Площа у тварин
1 експериментальної групи з ТГК

Площа у тварин
2 експериментальної групи
з ТНЩ

1а підгрупа

1б підгрупа

2а підгрупа

2б підгрупа

60

466800±22400

446100±62600*

453000±70000*

26300±1200*

305000±43000*

90

670800±57900

827800±48000*

592000±90000*

20500±1300*

0

120

1104600±42200

587200±119300*

333000±78000*

19100±1900*

0

Примітка:* р<0,05– вірогідність показників порівняна з показниками групи порівняння
У тварин 1 експериментальної групи підгрупи
1а при використанні ТГК з повним заповненням дефекту заростання його кістковою тканиною відбувалось менш повільно, ніж в підгрупі 1б з заповнення дефекту на 1/2. Лише на 120 добу ці показники дещо вирівнювались (табл.1). При заповненні
дефекту на ½ в 1 експериментальній групі підгрупі
1б з ТГК периферичні процеси резорбції аутотрансплантату були менш виражені, ніж при повному заповнені дефекту (підгрупа 1а). Площа сполучної
тканини в зоні дефекту значно збільшувалась у тварин 1а на 90 та 120 добу (табл.2), процеси резорбції
аутотрансплантату були більш виражені, ніж в
групі з частковим заповнення. Процеси запалення
досить швидко згасали та на 60 добу й в подальші
терміни майже не відзначались. Більша частина

аутотрансплантату зберігалась, остеоцити поступово відновлювали функціональну активність. Таким чином, дефект зникав за рахунок периферичного новоутворення кісткової тканини та консолідації її з аутотрансплантатом.
У тварин 2 експериментальної групи підгрупи
2а при використанні ТНЩ до 60 доби інтенсивно
збільшувалась площа новоутвореної кісткової тканини, а починаючи з 60 доби сумарна площа новоутвореної кісткової тканини та тканини трансплантату поступово зменшувалась через резорбцію
аутотрансплантату (табл.1). Площа сполучної тканини навколо трансплантату в цій групі у всі терміни спостережень була значно меншою, ніж при
використанні аутотрансплантатів з гомілкової кіс-
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тки (табл. 2). В підгрупі 2б збільшення площі новоСписок літератури:
утвореної кісткової тканини відбувалась до 60 доби
1. Альфаро Ф.Э. Костная пластика в стоматобільш повільно, проте після цього терміну загальна логической имплантологии. Описание методик и
площа новоутвореної та тканини трансплантата их клиническое применение / издатель А. Островзмінювалась дуже мало (табл. 1). Сполучна тканина ский; пер. Е. Ханин, Р. Кононов. – М.: Азбука, 2006.
між трансплантатом та оточуючою кістковою тка- – 235 с. – ISBN 5-902693-14-4.
ниною відзначалась лише на 60 добу в значно біль2. Белоус А.М., Панков Е.Я. Некоторые итоги
шій кількості, ніж в підгрупі 2а (табл. 2), в подальші исследований по репаративной регенерации кости
терміни вона була відсутня. На 90 та 120 добу спо- // Механизмы регенерации костной ткани. – М.: Местерігалось повне зрощення та заміщення ауто- дицина, 2002. – С. 284 - 294.
транстлантату новоутвореною кістковою ткани3. Денисов С.Д., Морозкина Т.С. Требования
ною.
к научным експериментам с использованием жиУ тварин 2 експериментальної групи обох під- вотных. Здравоохранение. – 2001. – № 4. – С. 40 груп формувалась значно менша кількість сполуч- 42.
ної тканини, відновлення цілісності кісткової тка4. Эйзенбраун О.В., Тарасенко С.В. Сравнинини в зоні дефекту відбувалось переважно через тельный анализ реконструктивных операций альпериферичне новоутворення по краю дефекту кіст- веолярной кости традиционным методом и тункової тканини та заміщення аутоплансплантату, що нельным методом костной пластики // Журнал
зазнавав значно більш вираженої резорбції, ніж при научных статей «Здоровье и образование в XXI
використанні ТГК. Можливо більш інтенсивне жи- веке». – М.: Сообщество молодых врачей и органивлення аутотрансплантату за рахунок судин сполу- заторов здравоохранения. – 2013. – Т. 15, № 1-4. –
чної тканини, що оточувала ТГК, сприяло збере- С. 24-26. ISSN: 22267425.
женню його клітинних елементів. ТНЩ стимулю5. Кулаков А.А., Амхадова М.А, Королев
вав остеогенез в зоні свого розташування, В.М. Хирургические методы реабилитации пациензрощувався з новоутвореною кістковою тканиною.
тов с выраженной костной атрофией верхней и
Незважаючи на відмінності перебігу процесів нижней челюстей // Пародонтология. – 2006. – № 1.
відновлення цілісності кісткової тканини в обох – С. 67-70.
експериментальних групах, зміни, що відбувались
6. Параскевич В.Л. Использование монокорв ділянках імплантації по термінах спостережень тикальных аутотрансплантатов для наращивания
можна порівняти між собою, тобто постійно збіль- высоты костной ткани в области дна верхнечелюстшувалась загальна площа новоутвореної кісткової ной пазухи // Институт Стоматологии. – 2001. – №
тканини та трансплантату та зменшувалась площа 3. – С. 35 - 40.
сполучної тканини.
7. Скулеан А., Йепсен С. Биоматериалы для
Висновки. 1. Збільшення загальної площі но- реконструктивного лечения внутри костных паровоутвореної кісткової тканини включно з аутотран- донтальных дефектов. Часть I. Костные материалы
сплантатом в обох експериментальних групах від- и заменители кости; пер. А. Островский // ПЕРИО
бувалось більш інтенсивно, ніж у тварин групи по- Ай Кью. – 2005. – Вып. 1. – С. 21-32. – ISSN 1816рівняння без використання остеопластичного 8862.
матеріалу. Використання аутотрансплантатів сти8. Borstlap W.A., Heidbuchel K.L.W.M.,
мулювало остеогнез.
Freihofer H.P.M. et al. Early secondary bone grafting
2. Прояви запалення у тварин обох експериме- of alveolar cleft defects: A comparison between
нтальних групах згасали значно швидше, ніж в chinandrib grafts. // J. Cranio Maxillo fac. Surg. – 1990.
групі порівняння.
– Vol. 18. – P. 210-215.
3. Відновлення кісткової тканини в зоні ім9. Proussaefs P., Lozada J. The use of intra orally
плантації з заповненням кісткового дефекту на ½ harvested autogenous block grafts for vertical alveolar
відбувалась більш інтенсивно в підгрупах 1б та 2б ridge augmentation: A human study // Int. J. Periodonобох експериментальних груп.
tics Restorative Dent. – 2005. – Vol. 25. – P. 351-363.
4. При використанні трансплантату з гомілко10. Kao D.W.K., Kubota A., Nevins M. Et al. The
вої кістки відбувалось його зрощення з новоутворе- negative effect of combining rhbmp-2 and bio-osson
ною по краю дефекту кістковою тканиною зі збере- bone formation for maxillary sinus augmentation // Int.
женням аутотрансплантату. При використанні тра- J. Periodontic sRestorative Dent. – 2012. – Vol. 32. –
нсплантату з нижньої щелепи аутотрансплантат P. 61-67.
зазнавав резорбції та демінералізації і поступово за11. Lamano Carvalho T, Bombonato K,
міщувався новоутвореною кістковою тканиною.
Brentegani L. Histometri canalysis of rat alveolar
5. При використанні аутотрансплантату з ниж- wound healing // BrazDent J. – 1997. – №8. – P. 9-12.
ньої щелепи відбувалось зрощення та повне його
12. Lamano Carvalho T,Teofilo J, Araujo C,
заміщення на 90 добу новоутвореною кістковою Brentegani L. Histologic and histometric evaluation of
тканиною, що супроводжувалось зникненням спо- rat alveolar wound healing around polyurethaneresin
лучної тканини в зоні дефекту. При використанні implants // Int J Oral Maxillofac Surg. – 1997. – №26.
аутотрансплантату з гомілкової кістки невеликий – P.149-152.
об’єм сполучної тканини зберігався в терміни 9013. Matsuda N, Lin W, Kumar N, Cho M, Genco
120 діб.
R. Mitogenic, chemotactic, and syntheticresponsesofrat
periodontal ligament fibrobrolastic cell topolypepti

22
MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(78),2020
degrowth factorsin vitro // J Periodontol. – 1992. –
16. Dimitriou R., Jones E., McGonagle D., Gian№63. – Р.515-525.
noudis P.V.. Bone regeneration: current concepts and
14. SOUSA, Tatiana PeixotoTellesde et al. Polyu- future directions // BMC Med. – 2011. №9. – Р. 66
rethane derived from Ricinus Communis as graft for
17. Wenhao Wangab Kelvin, W.K.Yeungab. Biobone defect treatments. Polímeros [online]. 2018, active Materials. Bone grafts and biomaterials substivol.28, n.3, P.246-255. Epub June 28, 2018. ISSN tutes for bone defect repair: A review. Volume 2, Issue
0104-1428.
4, December 2017, P. 224- 247
15. Kurien T., Pearson R.G., Scammell B.E..
18. KhanS.N., Cammisa F.P., SandhuH.S.,Diwan
Bone graft substitutes currently available in orthopae- A.D., Girardi F.P., Lane J.M. The biology of bone
dic practice: the evidence for their use // Bone Jt. J. – grafting J Am AcadOrthop Surg. – 2005 Jan-Feb; –
2013. – 95. – P. 583-597
13(1). – 77-86.

«Colloquium-journal»#26(78),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES

23

PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 378:338.46
Іванова О. А.
заступник директора з навчальної роботи
Комерційний технікум Дніпровського державного технічного університету,
м. Камʼянське, Україна
DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12184
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ
КОМПОНЕНТ
Ivanova О. A.
Deputy Director for Аcademic Affairs
Commercial college of Dniprovsk State Technical University,
Kamianske, Ukraine
TECHNOLOGY FOR FORMING AN ACTIVE PROFESSIONAL POSITION OF FUTURE SERVICE
PROFESSIONALS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING: METHODOLOGICAL
COMPONENT
Анотація.
Статтю присвячено обґрунтуванню сутності технології формування активної професійної позиції
фахівців сфери обслуговування під час фахової підготовки, під якою розуміємо сукупність взаємодії викладачів закладу освіти, спрямованої на становлення й розвиток особистості студента як майбутнього
фахівця, спрямованого виявляти власну професійну суб’єктність у виконанні професійних завдань, умотивованого до постійного саморозвитку, ефективного використання власних ресурсів, ініціативного у
використанні та популяризації інновацій у професійній діяльності. Презентовано сутність методологічного складнику технології формування активної професійної позиції майбутніх фахівців сфери обслуговування у процесі фахової підготовки, який базується на таких методологічних підходах, як системний,
компетентнісний, особистісно-діяльнісний, контекстний, функціонально-маркетинговий.
Abstract.
The article is devoted to substantiation of the essence of technology of formation of active professional
position professionals in-training, under which we mean the totality of the interaction of teachers and educational
institutions aimed at the formation and development of the individual student as a future specialist aimed to
exercise their own professional identity in professional tasks, emotioanal for continuous self-development, efficient
use of own resources and initiative in the use and promotion of innovations in professional activity. The essence
of the methodological component of the technology of formation of active professional position of future specialists
in the service sector in the training process, which is represented as a unity of methodological foundations.
Ключові слова: активна професійна позиція, фахівці сфери обслуговування, процес фахової підготовки, технологія формування активної професійної позиції майбутніх фахівців сфери обслуговування, методологічний компонент педагогічної технології.
Keywords: active professional position, service sector specialists, professional training process, technology
for forming an active professional position of future service sector specialists, methodological component of
pedagogical technology.
Постановка проблеми. Вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг з метою приведення її у відповідність до сучасних вимог є сьогодні актуальним питанням сучасної професійної освіти. Нові вимоги до професійної
підготовки здобувача освіти у закладах фахової передвищої освіти (до рівня освіти, професіоналізму,
ціннісних орієнтацій) зміщують акценти на формування професійно важливих якостей, серед яких
особливе значення має активна професійна позиція.
Формування активної професійної позиції майбутнього фахівця, на нашу думку, сприятиме становленню особистості здобувача освіти як професіонала, значно полегшить його реалізацію у професійному середовищі. Необхідно констатувати, що в

цей час відбувається загострення протиріч між вимогами суспільства, що ставляться до особистості
фахівця сфери обслуговування, і фактичним рівнем
готовності випускників фахових коледжів до виконання ними своїх професійних функцій; між визнанням фахівця фахової передвищої освіти
субʼєктом активної професійної діяльності, що є частиною професійної діяльності, і відсутністю цілеспрямованого розвитку їх активної професійної позиції в умовах навчання у фахових коледжах. Виявлені
протиріччя
активізували
проблему
моделювання технології формування активної професійної позиції майбутніх фахівців сфери обслуговування у процесі фахової підготовки.

PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(78),2020
Аналіз останніх досліджень і публікацій по визначення організаційно-методичного інказав, що питанню професійної позиції фахівців струментарію досягнення
сфери обслуговування приділяла увагу значна копедагогічної мети;
горта дослідників (Я. Казарницька, Є. Клімов, О.
 опис методики процесу проектування, орКокун, А. Маркова, О. Мешко, І. Носова, З. Пави- ганізації та проведення
цька, Н. Паркіна, О. Приймук, О. Резван, О. Риданавчального процесу відповідно до означеної
нова, В. Толочек, О. Толочек, В. Чепок).
цілі;
Проте питання щодо технології формування
 визначення людських та технічних ресурактивної професійної позиції майбутніх фахівців сів, необхідних для досягнення
сфери обслуговування у процесі фахової підготоконкретних педагогічних завдань;
вки потребує окремого дослідження.
 забезпечення взаємодії окремих ланок техМета статті полягає в обґрунтуванні методо- нології, пов’язаних із
логічного компонента технології формування активиконанням окремих завдань означеної мети.
вної професійної позиції майбутніх фахівців сфери
Щодо складових та змісту педагогічної технообслуговування у процесі фахової підготовки.
логії в класичному її розумінні, то, на нашу думку,
Виклад основного матеріалу. У межах на- – це система цілей, змісту, методів, форм, засобів, спошого наукового інтересу було зʼясовано, що по- собів та прийомів навчання, видів контролю й корекції,
няття «технологія» визначається як «сукупність що поетапно впроваджуються у навчальний процес зазнань, відомостей про послідовність окремих виро- кладу освіти та гарантують досягнення кінцевого ребничих операцій у процесі виробництва чого-не- зультату.
будь; сукупність способів обробки або переробки
У роботі під технологією формування активної
матеріалів, виготовлення виробів, проведення різ- професійної позиції фахівців сфери обслуговування
них виробничих операцій тощо» [1].
розуміємо сукупність взаємодії викладачів закладу
Прийнятність технологічного підходу до орга- освіти, спрямованої на становлення й розвиток особинізації формування будь-якого якісно-особистіс- стості студента як майбутнього фахівця, спрямованого утворення у межах педагогічного процесу за- ного виявляти власну професійну суб’єктність у викосвідчена численними теоретичними розвідками та нанні професійних завдань, умотивованого до постійреальним практичним досвідом фахівців (В. Беспа- ного саморозвитку, ефективного використання
лько [2], М. Кларін [3], Б. Лихачов [4], В. Монахов власних ресурсів, ініціативного у використанні та по[5]). Так, педагогічна технологія розглядається як пуляризації інновацій у професійній діяльності.
сукупність психолого-педагогічних установок, що
Спираючись на ідеї науковців, у дослідженні
визначають спеціальний набір і компонування обрано такий алгоритм створення технології форформ, методів, способів, прийомів навчання, вихо- мування активної професійної позиції майбутніх
вних засобів; організаційно-методичний інструмен- фахівців сфери обслуговування у процесі фахової
тарій педагогічного процесу (Б. Лихачов); змісто- підготовки: встановлення мети, завдань, методоловна техніка реалізації навчального процесу (В. Бес- гічних засад, принципів; моделювання змісту, форм
палько); опис процесу досягнення планованих та методів підготовки студентів до усвідомлення
результатів навчання (І. Волков); продумана у всіх важливості виявлення активної професійної позиції
деталях модель спільної педагогічної діяльності з у професійній діяльності, зокрема до постійного
проектування, організації та проведення навчаль- професійного самовдосконалення, оновлення зміного процесу з безумовним забезпеченням комфор- сту професійних компетенцій та набуття нових протних умов для учнів і вчителя (В. Монахов); систе- фесійних умінь, а також застосування їх у діяльномний метод створення, застосування і визначення сті, популяризації та використання інновацій у провсього процесу викладання і засвоєння знань з ура- фесії, оптимізації та ефективного розподілу
хуванням технічних і людських ресурсів та їх взає- власних ресурсів у діяльності.
модії, що ставить своєю задачею оптимізацію форм
Спираючись на досвід науковців, складниками
освіти (ЮНЕСКО); системна сукупність і порядок технології формування активної професійної позифункціонування всіх особистісних, інструменталь- ції майбутніх фахівців сфери обслуговування у проних і методологічних засобів, використовуваних цесі фахової підготовки визначені такі:
для досягнення педагогічних цілей (М. Кларін).
 проблемно-цільовий (містить мету, заВагомим для нас став погляд Г. Селевка, який вдання та попередню діагностику
представив результативність будь-якої педагогічсформованості активної професійної позиції у
ної технології як єдність трьох компонентів: науко- студентів);
вознавчого (представляє концептуальні засади пе методологічний (визначає методологічні
дагогічної технології – наукові підходи, принципи); підходи, принципи реалізації
процесуально-описового (відображає мету, зазазначеної технології);
вдання, методи реалізації діяльності субʼєктів педа процесуальний (представляє зміст реалізагогічної взаємодії); процесуально-дієвого (відокреції технології);
млює зміст реалізації технології) [6].
 оцінно-рефлексивний (визначає критеріаІз загалу представлених визначень поняття
льно-показниковий апарат
«педагогічна технологія» слід виокремити такі її
дослідження, а також представляє рефлексію
ознаки, що свідчать про ефективність застосування
результатів експерименту).
у педагогічному процесі:
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У цій статті акцентуємо увагу на висвітленні внаслідок акцентів на активність і творчість студесутності методологічного складнику технології фо- нта, у процесі якої він не стільки засвоює готові
рмування активної професійної позиції майбутніх знання, уміння й навички, скільки оволодіває спофахівців сфери обслуговування у процесі фахової собами цього засвоєння, мислення та діяльності,
підготовки.
розвиває власний творчий потенціал, формує проРозробка технології формування активної про- фесійно значущі якості.
фесійної позиції майбутніх фахівців сфери обслугоФункціонально-маркетинговий підхід. Довування у процесі фахової підготовки базується на зволяє виявити нові функції, операції, компетенції
таких методологічних підходах.
професійної діяльності фахівців сфери обслуговуСистемний підхід (Д. Люта, О. Марущак, Н. вання, оцінити якість освітньо-професійної проСамборська). Дозволяє зорієнтувати на розкриття грами підготовки фахівця, зокрема у сфері обслугоцілісності педагогічних об’єктів, виявлення в них вування, через її схвалення роботодавцями, орзв’язку та зведення їх в єдину теоретичну картину. ганами влади, споживачами освітніх послуг (Л.
Важливим аспектом системного підходу у педаго- Короткова, В. Свистун). Зауважуємо, що функціогічних дослідженнях маємо визначити також забез- нально-маркетинговий підхід у підготовці майбутпечення формування особистості в її цілісності, ін- ніх фахівців сфери обслуговування набуває значутегрування всіх механізмів і зв’язків, які необхідні щості в аспекті тісного зв’язку професійної галузі із
для ефективного формування майбутнього фахівця. суспільством, а значить процеси популяризації виСистемний підхід дає змогу визначити структурні дів діяльності фахівців зазначеної галузі є обов’язелементи підготовки майбутніх фахівців сфери об- ковим чинником їх майбутньої затребуваності у послуговування до виявлення активності у професій- тенційних споживачів, розвитку бізнесових проекній поведінці, виділити внутрішні та зовнішні тів тощо.
зв’язки між цими елементами, означити траєкторію
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що у
здійснення педагогічного впливу та рефлексії його статті подано сутність технології формування актирезультатів.
вної професійної позиції фахівців сфери обслуговуКомпетентнісний підхід (Н. Бібік, І. Єрма- вання під час фахової підготовки, під якою розуміков, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, О. Сав- ємо сукупність взаємодії викладачів закладу освіти,
ченко). Орієнтує на встановлення зв’язку між осві- спрямованої на становлення й розвиток особистості
тнім процесом у закладі освіти і вимогами зовніш- студента як майбутнього фахівця, спрямованого винього
середовища
з
метою
управління являти власну професійну суб’єктність у виконанні
професійною підготовкою в напрямі формування у професійних завдань, умотивованого до постійного
майбутнього фахівця необхідного набору профе- саморозвитку, ефективного використання власних
сійних компетентностей; передбачає актуалізацію ресурсів, ініціативного у використанні та популязнань та умінь і, як результат, мобільність студента ризації інновацій у професійній діяльності. Презену розв’язанні соціальних, комунікативних проблем, товано сутність методологічного складнику техновиконанні професійних завдань.
логії формування активної професійної позиції
Контекстний підхід (С. Сіз, К. Хадсон, В. майбутніх фахівців сфери обслуговування у проВізлер). Дозволяє змінювати пріоритетність потреб цесі фахової підготовки, який базується на таких
студента: від пізнавальних до професійних, ство- методологічних підходах, як системний, компетенрювати умови для визначення майбутнім фахівцем тнісний, особистісно-діяльнісний, контекстний,
власних цілей та шляхів їх досягнення; співвідно- функціонально-маркетинговий.
сить зміст навчання із реальним світом ситуацій,
Список літератури
що спонукає студентів до встановлення зв’язку між
1. Академічний тлумачний словник українсьотриманими знаннями та їх застосуванням у різних кої мови. URL: htth://sum.in.ua/ (дата звернення:
контекстах життя. У контекстному підході важли- 07.09.2020).
вості набуває застосування міждисциплінарних
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные
зв’язків, проблемне навчання (Д. Перін).
технологии обучения. М.: Педагогика, 1989. 192 с.
Особистісно-діяльнісний підхід (О. Кобзар,
3. Кларин М.В. Педагогическая технология в
Л. Короткова). Поєднує у собі аспекти: особистіс- учебном процессе. Анализ зарубежного опыта. Ноний – як максимальне урахування особливостей вое в жизни, науке, технике. Серия: Педагогика и
особистості у змісті і формах навчальних завдань, психология. М.: Знание, 1989. Вип. 6. 80 с.
та діяльнісний, спрямований на засвоєння змісту й
4. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций: 4-е
технології професійної діяльності, що здійснюється изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-М, 2001. 607с.
через включення особистість у навчальний процес
5. Монахов В.М. Технологические основы прота квазіпрофесійну діяльність. У формуванні акти- ектирования и конструирования учебного провної професійної поведінки майбутнього фахівця цесса. Волгоград: Перемена, 1995. 152 с.
особистісно-діяльнісний підхід набуває значущості
6. Селевко Г.К. Современные образовательные
технологии. М.: Народное образование, 1998. 256с.

26

PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(78),2020
Ма Дюань
Аспирант КНУ им.Ж.Баласагына
Бишкек, Кыргызстан
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Ma Duan
Post-graduate student of KNU named after J. Balasagyn
Bishkek, Kyrgyzstan
EDUCATION OF TOLERANCE IN STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Аннотация.
В статье раскрывается значимость воспитания толерантности у студентов педагогического вуза,
представлена разработка занятия спецкурса по формированию толерантности.
Abstract.
The article reveals the importance of tolerance education among students of a pedagogical university, presents the development of a special course on the formation of tolerance.
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Проблема формирования толерантной личности является актуальной для образовательной системы многих государств, в том числе и Кыргызстана. Умение понимать, принимать и относиться с
уважением к представителям разных национальностей, умение общаться с ними на равных становится необходимым и с каждым годом эти умения
будут востребованными.
Для сферы образования особое значение имеет
тот факт, что люди, принадлежащие к разным культурам, взаимодействуют не только целыми странами, но и внутри одной нации, как граждане одной
страны. Именно этим обусловлена значимость формирования толерантности личности. Большая
нагрузка в решении данного вопроса ложится на
образовательные учреждения, в том числе и на высшие учебные заведения педагогического профиля.
Ведь именно будущим педагогам предстоит вести
систематическую работу по развитию толерантности учащихся в условиях поликультурного общества.
В важнейших стратегических документах
Кыргызской Республики подчеркивается необходимость воспитания толерантной личности. Так, в
Концепции укрепления единства и межэтнических
отношений в Кыргызской Республике, принятой в
2013 году, даны ориентиры на формирование толерантности личности. Среди основных принципов,
обозначенных в Концепции, можно выделить следующие: «признание единства в многообразии,
включая этнические, культурные, лингвистические, возрастные и прочие различия во всех сферах
общественной жизни; уважение к историко-культурному наследию народа Кыргызстана, к истории
государства, сохранение выработанных веками
национальных ценностей и идеалов единства, самобытности этносов, развитие межкультурного диалога и толерантности; интеграция в мировое сообщество» [2, с.4].

В Концепции поликультурного и многоязычного образования в Кыргызской Республике главной целью поликультурного и многоязычного образования является формирование «гражданина, обладающего поликультурными компетенциями,
которые обеспечивают ему достойную жизнь и
успешную профессиональную деятельность в многообразной культурной среде» [1, с. 61].
Однако, как показывает практика, в учебных
планах вузов педагогического профиля не запланированы отдельные дисциплины по формированию
толерантности. В некоторых вузах Кыргызской
Республики проводятся спецкурсы по поликультурному образованию, однако они носят вариативный характер. В связи с этим студенты педагогических вузов не владеют в достаточной мере методами и приемами формирования толерантных
качеств учащихся.
На наш взгляд, при работе со студенческой молодежью необходимо использовать программы,
направленные на воспитание толерантности, развитие межкультурного понимания. В данном случае
речь идет о спецкурсе, включающим в себя знакомство с понятиями толерантности, толерантного поведения, обучение навыкам толерантного поведения и взаимодействия.
Предлагаемый спецкурс может быть использован в рамках общеобразовательных дисциплин,
темы которых пересекаются с предложенными, или
в качестве вариативного компонента.
Ниже приводится фрагмент занятия на тему
«Что такое толерантность?» для студентов педагогических вузов. При проведении занятия мы предлагаем использовать интерактивные методы обучения, способствующие активному взаимодействию
преподавателя со студентами.
При проведении занятия сформулированы следующие цели:
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Познавательные: студенты познакомятся с
верованиям. На сегодняшний день толерантпонятием "толерантность"; смогут увидеть актуность рассматривается в контексте таких поняальность проблемы толерантности в современном
тий как признание, принятие, понимание.
мире.
Признание - это способность видеть в друЦенностные: признают важность толерантгом именно другого, как носителя других ценноного отношения для уважения и соблюдения индистей, другой логики мышления, других форм повидуальных прав и свобод каждого человека.
ведения.
Поведенческие: смогут оценить степень своей
Принятие - это положительное отношение к
толерантности; проявить толерантное отношение к
таким отличиям.
окружающим.
Понимание - это умение видеть другого изВ начале занятия проводится игра-разминка
нутри, способность взглянуть на его мир одно«Дерево толерантности». Студентам выдаются ливременно с двух точек зрения: своей собственсточки и предлагается на них написать то, что, по
ной и его.
их мнению, нужно сделать, чтобы вуз стал проСлово толерантность интернациональное,
странством толерантности.
вот как оно толкуется в ведущих языках мира:
После того, как студенты выполнили задание,
листья прикрепляются к дереву толерантности.
АнглийГотовность быть терпимым, снисДанная игра направлена на то, чтобы расположить
ский
ходительным
участников, построить комфортную образовательУбежденность в том, что другие
ную среду.
Франмогут думать и действовать в маДалее преподаватель делит участников на
цузский
нере, отличной от нашей собгруппы по 3-4 человека. Каждой группе предстоит
ственной
выработать в результате "мозгового штурма" свое
ИспанСпособность принимать идеи или
определение толерантности. Просит участников
ский
мнения, отличные от собственных
включить в это определение то, что, по их мнению,
Принимать других такими, какие
Китайявляется сущностью толерантности. Определение
они есть, и быть великодушными
ский
должно быть кратким и емким. После обсуждения
по отношению к другим
представитель от каждой группы знакомит с выраСнисхождение, милосердие, всеботанным определением всех участников. После
Арабпрощение, умение принимать
окончания обсуждения в группах каждое определеский
других такими, какие они есть, и
ние выписывается на доске или на большом листе
прощать
ватмана.
Умение принять другого таким,
После того, как группы представят свои форРусский
какой он есть.
мулировки, ведущий поворачивает заранее заготовленные определения "лицом" к аудитории. Участники имеют возможность ознакомиться с существующими определениями и высказать свое
отношение к ним.
Преподаватель задает следующие вопросы:
• Что отличает каждое определение?
• Есть ли что-то, что объединяет какие-то из
предложенных определений?
• Какое определение наиболее удачно?
• Можно ли дать одно определение понятию
"толерантность"?
Обсуждение термина подкрепляет работа над
текстом.
Этимология термина «толерантность» (от
лат. tolerantia) восходит к латинскому глаголу
tolero — «нести, держать», а также «переносить,
сохранять, кормить, оставаться». Исходное значение tolero — «нести, держать» в руках какуюнибудь вещь. Следовательно, все то, что мы держим в руках или несем по жизни, требует от нас
усилий и умения «выносить», страдать, терпеть.
Все это - наша «выносливость» по отношению к
неблагоприятному внешнему воздействию, терпеливость.
Толерантность - терпение, переносимость,
снисходительность. Словарь иностранных языков трактует ее как терпение к чужим мнениям и

Определения, существующие на разных
языках, в целом совпадают. Однако в каждом из
них просматриваются свои национальные особенности: английская – снисходительность, китайское – великодушие, русское - умение терпеть.
Таким образом, толерантность – способность к признанию или практическое признание
и уважение убеждений и действий других людей.
Толерантность предполагает готовность принять
других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия.
После чтения текста преподаватель просит
студентов ответить на следующие вопросы:
1. Какова этимология слова «толерантность»?
2. В контексте каких понятий рассматривается толерантность?
3. Что общего и различного в определении
слова «толерантность» в разных языках?
4. Что обозначает толерантность?
Обсуждение содержания текста позволяет
раскрыть понятие «толерантность», сравнить значение термина в разных языках.
Затем преподаватель предлагает ознакомиться
с Декларацией принципов толерантности. Для
этого каждый студент получает в виде распечатки
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выдержку из Декларации принципов толерантноНеобходимо так организовать работу, чтобы
сти.
каждый студент смог высказать свое мнение на вопросы: Какое из определений толерантности вызвало у вас наибольший отклик? Представляется ли
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
вам тема толерантности актуальной, и если да, то
ТОЛЕРАНТНОСТИ
почему?
(Выдержка)
В конце занятия предлагаем провести упражнение «Эмблема толерантности». Для этого понаУтверждена резолюцией 5.61 Генеральной
добятся следующие материалы: бумага, цветные
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года
карандаши или фломастеры, ножницы, скотч.
Статья 1 – Понятие толерантности
Процедура проведения упражнения выглядит
1.1. Толерантность означает уважение,
следующим образом. На предыдущем этапе участпринятие и понимание богатого многообразия
ники выработали собственные определения толекультур нашего мира, наших форм самовыражерантности и ознакомились с уже существующими.
ния и способов проявлений человеческой индиПреподаватель отмечает, что обсуждение проховидуальности. Ей способствуют знания, открыдило на интеллектуальном, абстрактном уровне.
тость, общение и свобода мысли, совести и убежДанное упражнение позволит подойти к этому подений. Толерантность – это гармония в
нятию с другой стороны - участникам предстоит сомногообразии. Это не только моральный долг, но
здать эмблему толерантности.
и политическая, и правовая потребность. ТолеКаждый попытается самостоятельно нарисорантность – это добродетель, которая делает возвать такую эмблему, которая могла бы печататься
можным достижение мира и способствует зана суперобложках, политических документах,
мене культуры войны культурой мира.
национальных флагах. Процесс рисования зани1.2. Толерантность – это не уступка, снисмает 5-7 мин.
хождение или потворство. Толерантность – это
После завершения работы участники рассматпрежде всего активное отношение, формируемое
ривают рисунки друг друга (для этого можно хона основе признания универсальных прав и осдить по комнате). После ознакомления с результановных свобод человека. Ни при каких обстоятами творчества других участники должны разтельствах толерантность не может служить
биться на подгруппы на основе сходства между
оправданием посягательств на эти основные ценрисунками. Важно, чтобы каждый участник самоности. Толерантность должны проявлять отдельстоятельно принял решение о присоединении к той
ные люди, группы и государства.
или иной группе. Каждая из образовавшихся под1.3. Толерантность – это обязанность спогрупп должна объяснить, что общего в их рисунках,
собствовать утверждению прав человека, плюраи выдвинуть лозунг, который отражал бы сущность
лизма (в том числе культурного плюрализма),
их эмблем (обсуждение - 3-5 мин.). Заключительдемократии и правопорядка. Толерантность –
ный этап упражнения - презентация эмблем каждой
это понятие, означающее отказ от догматизма, от
подгруппы.
абсолютизации истины и утверждающее нормы,
Проведение занятия позволит выработать у
установленные в международных правовых акстудентов понимание важности толерантного отнотах в области прав человека.
шения друг к другу и продвижения идей межкуль1.4. Проявление толерантности, которое
турной коммуникации среди преподавателей и стусозвучно уважению прав человека, не означает
дентов.
терпимого отношения к социальной несправедИспользованная литература
ливости, отказа от своих или уступки чужим
1. Концепция поликультурного и многоязычубеждениям. Это означает, что каждый свободен
ного образования в Кыргызской Республике
придерживаться своих убеждений и признает та[Текст] / – Б., 2009. – 86 с.
кое же право за другими. Это означает признание
2. Концепция укрепления единства и межэттого, что люди по своей природе различаются по
нических отношений в Кыргызской Республике
внешнему виду, положению, речи, поведению и
[Текст] / – Б., 2013. –23 с.
ценностям и обладают правом жить в мире и со3. Декларация
принципов
терпимости
хранять свою индивидуальность. Это также
(Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конфеозначает, что взгляды одного человека не могут
ренции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года //Век тобыть навязаны другим.
лерантности: научно-публицистический вестник. 2001.- №1
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ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ
ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗЕВОГО
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОТРАСЛЕВЫХ МАШИНОСТРОЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СРЕДСТВАМИ ЧЕТЫРЕХМЕРНОМ ГРАФИКА
Parfenyuk O.V.
National University of Water Management and Environmental Sciences
CONTENTS AND METHODS OF INTRODUCTION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF
FORMATION OF GRAPHIC COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS OF INDUSTRIAL
MACHINE BUILDING
Анотація.
У статті розкрито зміст і методику впровадження педагогічних умов формування графічної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування у закладах вищої освіти засобами чотиривимірної графіки.
Автором доведено, що ефективний вплив на процес формування анонсованого феномену буде досягнуто шляхом реалізації низки педагогічних умов, які виокремлено й описано у дослідженні.
Аннотация.
В статье раскрыто содержание и методику внедрения педагогических условий формирования графической компетентности будущих специалистов отраслевого машиностроения в учреждениях высшего
образования средствами четырехмерной графики.
Автором доказано, что эффективное влияние на процесс формирования анонсированного феномена
будет достигнуто путем реализации ряда педагогических условий, выделены и описаны в исследовании.
Abstarct.
The article reveals the content and methods of implementation of pedagogical conditions for the formation
of graphic competence of future specialists in the field of mechanical engineering in higher education institutions
by means of four-dimensional graphics.
The author proves that the effective influence on the process of formation of the announced phenomenon will
be achieved by implementing a number of pedagogical conditions, which are identified and described in the study.
Ключові слова: педагогічні умови, майбутніх фахівців галузевого машинобудування, засобів чотиривимірної графіки, спецсемінар, графічна компетентність.
Ключевые слова: педагогические условия, будущих специалистов отраслевого машиностроения,
средств четырехмерного графики, спецсеминар, графическая компетентность.
Keywords: pedagogical conditions, future specialists of branch mechanical engineering, means of four-dimensional graphics, special seminar, graphic competence.
У ХХІ столітті час позначений тим, що на державному рівні основною метою вищої освіти визначено забезпечення певних умов для особистісного
становлення майбутніх фахівців та їх фахової підготовки, а це закономірно вимагає сучасного науково-методичного тлумачення та на всіх рівнях
практичного впровадження ефективних і обов’язково соціально прийнятних у сучасних неоднозначних реаліях стратегій фахового розвитку. Аналіз
стану фахової підготовки майбутніх фахівців галузевого машинобудування (МФГМ), багаторічний
власний практико-педагогічний досвід засвідчують, що в традиційній системі вищої технічної

освіти не повністю враховано всі аспекти та специфіку професійного становлення таких фахівців, зокрема щодо формування в них графічної компетентності засобами чотиривимірної графіки у процесі
вивчення графічних дисциплін, що є важливим і востребуваним для планування власного професійного розвитку (формування потрібних компетенцій, зокрема і графічної; відповідальності (соціальної, фахової); самостійності (самовиховання);
«здорове» розуміння поняття «професійний успіх»
тощо).
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Переконані, що правильно виокремлені педа- графічної компетентності МФГМ у процесі вигогічні умови сприяють формуванню усіх потріб- вчення графічних дисциплін».
них компетенцій і розвитоку графічної компетентМетою статті є розкриття змісту і методики
ності МФГМ.
впровадження педагогічних умов формування граТому закономірно, що основним завданням ви- фічної компетентності майбутніх фахівців галузещої освіти загалом і технічної зокрема на найви- вого машинобудування у закладах вищої освіти защому державному рівні визначено, що слід ство- собами чотиривимірної графіки.
рити умови фахового й особистісного, розвитку
Аналіз проблеми формування графічної коммайбутніх фахівців, а це передбачає пошук, нау- петентності майбутніх фахівців галузевого машикове обґрунтування та впровадження (практичне) нобудування у закладах вищої освіти засобами чонайефективніших засобів навчання. Осмислення тиривимірної графіки підтвердив необхідність пестану графічної підготовки МФГМ у закладах ви- дагогічного експерименту з огляду на важливість
щої освіти, наш багаторічний науково-навчальний підвищення у МФГМ рівня сформованості цієї фапедагогічний досвід засвідчують, що в традиційній хової важливої властивості. Метою педагогічного
системі вищої технічної освіти не до кінця врахо- експерименту стала перевірка припущення про те,
вано специфіку графічного становлення таких фа- що формування графічної компетентності майбутхівців, зокрема щодо формування в них графічних ніх фахівців галузевого машинобудування у заклакомпетенцій, важливих для планування обраної дах вищої освіти засобами чотиривимірної графіки
професійної кар’єри і зокрема ефективного і дореч- буде результативним за визначених педагогічних
ного застосування засобів три- і чотиривимірної умов.
графіки; планування змісту і перспектив фахового
В організаційному плані методика впроварозвитку в галузі машинобудування (відповідні дження педагогічних умов формування графічної
технічно-творчі задатки, здібності, соціальна, осо- компетентності МФГМ у закладах вищої освіти забистісна та професійна відповідальність, самоос- собами чотиривимірної графіки є сукупністю комвіта, соціальна активність, уявлення про профе- плексних (системних) педагогічних заходів упливу
сійне підвищення кваліфікації, мотивація до «здо- на МФГМ у процесі поетапного формування в них
рового» кар’єрного зросту тощо).
готовності до застосування засобів чотиривимірної
У контексті нашого дослідження обґрунтуємо графіки.
педагогічні умови, адже вони мотивують-сприяють
Перший напрям роботи під час формувального
засвоєнню знань, умінь, навичок у контексті фор- етапу експерименту передбачав підвищення мотимування графічної компетентності, актуалізуючи вації МФГМ до вивчення графічних дисциплін із
зусилля науково-педагогічних працівників щодо метою формування графічних компетенцій. Для
професійного самовдосконалення, проектування її цього при викладанні навчальних дисциплін «Інжеякісної і сучасної моделі, у змісті якої закладено мо- нерна та комп’ютерна графіка» «Деталі машин» та
тивацію потреби самореалізації і саморозвитку «Основи конструювання», електронних технологій;
МФГМ і фахівців, які вже виконують свої профе- курсу «Моделювання технічних об’єктів засобами
сійні обов’язки.
чотиривимірної графіки у SolidWorks» (варіативна
Для визначення педагогічних умов форму- частина), лабораторного практикуму «Моделювання графічної компетентності МФГМ у процесі вання технічних об’єктів засобами чотиривимірної
вивчення графічних дисциплін ми систематизували графіки», навчальних посібників («Комп’ютерна
й узагальнювали результати аналізу наукових дос- графіка: SolidWorks», «Чотиривимірне моделюліджень; вивчали специфіку професійної підгото- вання технічних об’єктів у SolidWorks») ми актуавки МФГМ; опрацьовували і порівнювали резуль- лізували їх графічні орієнтації; роз’яснювали мету
тати досліджень провідних науковців (М. Климе- вивчення засобів чотиривимірної графіки, концентнко, Н. Бідюк, В. Бондарєв, Л. Кабардова, рували їх увагу на значенні у цих засобів у фаховій
С. Чистякова, І. Буцик, Л. Володарська-Зола, О. Іг- підготовці. Основну увагу було спрямовано на:
натюк, О. Коноваленко, Е. Лузік, Є. Нероба, Н. Пі усвідомлення майбутніми фахівцями галудбуцька, О. Попова, Н. Саєнко, Л. Щербатюк, С. зевого машинобудування важливості графічної
Коваленко, П. Буянов, О. Джеджула, І. Воронцова, компетенції та вміння застосовувати засоби чотиІ. Голіяд, А. Каспржак, А. Хуторской, Ю. Козак, М. ривимірної графіки в практичній діяльності;
Козяр, та ін.), у яких аналізують і виокремлюють
 формування науково обґрунтованого розупріоритетні педагогічні умови щодо формування міння ролі засобів чотиривимірної графіки;
графічних компетенцій майбутніх фахівців різних
 розвиток переконання в тому, що аналіз заспеціальностей.
собів чотиривимірної графіки – це важливий засіб
Ці та багато інших наукових розвідок демон- розвитку графічної компетентності;
струють нам, що науковці досить часто використо формування в майбутніми фахівцями галувують схожі або й однакові підходи щодо виокрем- зевого машинобудування потреби у формуванні
лення педагогічних умов, лише частково врахову- графічної компетентності, вивченні засобів чотириючи особливості фаху і фактичні завдання щодо вимірної графіки, поглибленому вивченні тих сфер
обраної проблеми власного дослідження. Тому за- знання й практичної діяльності, які пов’язані з мекономірно, що, зважаючи на специфічні нюанси, на тодологією застосування засобів чотиривимірної
певну новизну нашого дослідження, нам слід уточ- графіки;
нити суть поняття «педагогічні умови формування
30

«Colloquium-journal»#26(78),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES
31
 становлення в майбутніми фахівцями галу- морально-психологічної атмосфери, рівень педагозевого машинобудування стійкого інтересу до гра- гічної культури педагогів тощо)» [3, с. 8-14].
У ході дослідження педагогічних умов визнафічної діяльності, засобів чотиривимірної графіки.
Насамперед ми проаналізували дефініції «пе- чили, що явищем, у якому чітко відображено ситудагогічні умови» дозволяє констатувати, що зага- ації зростання фахової компетентності МФГМ, є
лом педагогічні умови розуміють як спеціально розвиток графічно компетентності – процес покстворені обставини (умови), котрі зумовлені факто- рокової реалізації суб’єктом професійної траєкторами, притаманними тому чи іншому регіону-нав- рії, що відбувається на основі уміння застосовувати
чальному закладу-контингенту тощо, які або приш- знання на практиці, здатності швидко і своєчасно
видшують або уповільнюють навчальний тощо реагувати на зміни в технологічному процесі та здапроцес досягнення очікуваних результатів. Тому тність самостійно (з допомогою інструкцій, онпедагогічні умови розвитку графічної компетент- лайн-помічника та ін.) освоювати нову техніку й теності МФГМ у процесі вивчення графічних дисцип- хнології [2, с.119-127]; вміння отримувати уявлін розуміємо як створені з врахуванням особливо- лення про «технічний об’єкт або принципи його дії
стей потреб держави; вищої освіти (технічної) за конструкторською документацією, зафіксувати
обставини (матеріально-технічні, організаційні, інформацію у графічній формі, використати графіметодичні та психологічні, педагогічні), які якісно чне зображення з метою комунікації; бути соціа(з точки зору тих, хто їх створює) забезпечують льно й професійно мобільним в умовах сучасного
техногенного суспільства, використовуючи графівирішення певної наукової проблеми.
Реалізація інноваційної ідеї «педагогічні чні засоби і методи, комп’ютерні графічні продуумови формування графічної компетентності» ви- кти» [1, с.124-127 ].
Зважаючи на це, у графічній підготовці МФГМ
магає створення специфічної системи з такими
структурними компонентами: мета, завдання, спе- важливо зосередити увагу на розвитку в них різних
цифічні наукові підходи та принципи, зміст, форми, видів мислення (наочно-дійове, при якому мислентрадиційні та інноваційні технології й ефективні нєві завдання вирішуємо у процесі діяльності; наометоди організації, котрі найбільше сприятимуть чно-образне відбувається за допомогою образів і
особистісному та фаховому становленню майбут- виконує дії розумово; співіснує з наочно-дійовим і
ніх фахівців у процесі графічної підготовки, на- вербальним; відображає зв’язки дійсності через пебуття та розвиток професійно значущих якостей ретворення уявлень; словесно-логічне втілюється в
поняттях, логічних конструкціях (судженнях, умоМФГМ.
У змісті дослідження для ефективного вдоско- виводах) і характеризується застосуванням мовних
налення формування графічної компетентності фа- засобів); на мотивації до технічної творчості; похівців галузевого машинобудування у технічних глиблення наукових знань із нарисної геометрії, креуніверситетах, зокрема і у Національному універси- слення, механіки, математики, фізики; бажано пететі водного господарства та природокористування дагогіки і психології, філософії і ін. Але зараз на(НУВГП), педагогічні умови організації найкраще буття МФГМ графічної компетентності є
встановлювати у відповідності з індивідуальними комплексною проблемою (осмислений та самостійпотребами майбутніх фахів щодо фахової підгото- ний вибір майбутнього фаху, отримання потрібної
вки. Визначаючи педагогічні умови формування фахової кваліфікації, опанування засобами 3D та
графічної компетентності, враховуємо концепт «за- 4D графіки, що приятиме швидшому і бажаному
соби чотиривимірної графіки», що дає змогу спро- працевлаштуванню на жорсткому ринку праці). У
ектувати освітній процес на основі ефективної такому сенсі педагогічні умови пояснюємо як суму
суб’єкт-предметної взаємодії його учасників, і за- чинників, які сприятимуть якісному виконанню фабезпечити створення та функціонування найсприя- хових завдань відповідно до структури процесу фотливішого навчально-виховного середовища з ме- рмування графічної компетентності й конкретизуються комплексом засобів, і зокрема засобами
тою розвитку графічної підготовки.
У форматі мети та завдань дослідження засто- впливу 4D графіки.
Зважаючи не те, що однією з основних просовуємо погляди науковців, які безпосередньо стосуються системності, структурованості, взаємозу- блем при вирішенні технічних задач є недостатній
мовленості, об’єктивності, деякої специфічності розвиток уяви здобувачів вищої освіти, тому ми попедагогічних умов, а тому визначатимемо педагогі- чали активно застосовувати тривимірну і чотиривимірну графіку складних технічних об’єктів. Зокчні умови за такими основними критеріями:
рема, застосовуємо анімацію складних механічних
 сфера дії: зовнішні й внутрішні педумови;
 характер дії (об’єктивний – засоби функці- систем з повторюваними рухами, що представляє
онування системи графічної підготовки майбутніх інтерес з точки зору активізації уяви. Цей підхід є
фахівців; суб’єктивний – особистісні можливості найдієвішим засобом підвищення мотивації
майбутніх фахівців у процесі графічної підготовки МФГМ, тому що суттєве місце під час викладання
фундаментальних та технічних дисциплін займає
тощо);
 специфіка об’єкта впливу «(загальні – візуалізація навчального матеріалу.
У роботі також зосередили увагу на аксіологівключають аксіологічний аспект; національні, соціально-економічні, географічні, культурні чинники; чній і світоглядній позиції МФГМ, які формуються
специфічні – матеріально-технічне забезпечення, відповідно до принципів графічної компетентності,
ресурсні можливості навчального закладу, характер дотримання яких є важливим фактором підготовки
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майбутніх фахівців. Погоджуємося з колегами-нау- особливостями науково-технічного прогресу і ринковцями, які підтримують і застосовують у нав- кових відносин у державі: впровадження ІТ, електчальному процесі принцип «активної життєвої по- ронізації, кібернетизації в сфери діяльності і диктує
зиції», «…допоки ми не візьмемо до уваги те, якими необхідність модернізації професійної освіти, а тами бачимо самих себе, не зможемо зрозуміти, як кож підготовку кадрів для галузевого машинобудуінші бачать і як відчувають себе й свій світ. У неві- вання за змістом і методикою викладання.
данні ми будемо проектувати свої наміри на їхню
Для визначення найдієвіших педагогічних
поведінку й вважати себе об’єктивними. Це суттєво умов формування графічної компетентності
обмежує наш особистісний потенціал і спромож- МФГМ було використано метод письмового опитуність налагоджувати контакти з іншими людьми» вання та незалежних експертних оцінок. У визна[5, с.382], адже він допомагає свободі вибору пове- ченні педагогічних умов взяли участь 15 науковців
дінки і ставлення до навчання, професійної діяль- НУВГП, 47 викладачів технічних університетів, 27
ності тощо.
фахівців у галузі інженерної машинобудування й
Отже, графічна компетентність МФГМ засо- 103 здобувачі вищої освіти. Кожному з учасників
бами 4D графіки визначається специфічним зміс- експерименту пропонували назвати чинники, що
том, пов’язаним із особливостями інженерної дія- позитивно впливають на формування графічної
льності загалом і графічної підготовки зокрема, компетентності МФГМ. Із усіх відповідей обрано
14 варіантів формулювання умов (таблиця 1).
Таблиця – 1
Результати опитування щодо умов формування графічної компетентності
майбутніх фахівців у технічних закладих вищої освіти
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Умови, що впливають на розвиток графічної компетентності
Сформованість уявлень про графічні знання і вміння
Ціннісне ставлення до майбутньої професії і потреба в професійному вдосконаленні та постійному підвищенні кваліфікації
Удосконалення змісту фахової підготовки з урахуванням ідей формування графічної компетентності
Наявність у ЗВО відповідного комп’ютерно та фахово-орієнтованого середовища,
створення Центрів підвищення графіної компетентності
Орієнтація всіх дисциплін на майбутню професію студента
Усвідомлення студентом свого фахового призначення, перспектив своєї фахової
реалізації й рефлексія своїх кращих компетенцій
Залучення студентів до створення графічних проектів, які можливо реально застосувати у ЗВО, місті тощо
Практичне урахування в процесі навчання особистісних досягнень студентів у
графінчому зростанні
Реалізація в процесі навчання всіх компетентностей студента в інтеграції, що
сприяє всебічному розвитку особистості
Активний розвиток всіх здібностей: графічних, комунікативних, організаторських, лідерських, психолого-педагогічних тощо
Готовність науково-педагогічних працівників сприяти розвитку графічної компетентності
Використання сучасних комп’ютерних технологій; електронне навчання тощо і
сучасних форм навчання (тренінгів, проектів, анімація, електронні конструктори і
ін.)
Наявність наукового та навчально-методичного забезпечення у паперовій та електронній формі (наукова бібліотека, метдичні кабінети, електронна бібліотека, репозиторій і ін.)
Співпраця із партнерами, так звана дуальна освіта

Для відокремлення педагогічних умов для формування графічної компетентності МФГМ у закладах вищої освіти, застосовували метод незалежних експертних оцінок, відповідно до якого джерелом потрібної інформації є результати кількісноякісного опрацювання оцінних суджень експертів
певного явища або процесу. Основними функціями

Частота відповідей
(%)
7,3 %
8,5 %
5,2 %
7,0 %
1,6 %
4,1 %
16,0 %
6,9 %
4,9 %
7,4 %
3,2 %
9,0 %

8,9 %
7,2 %

цього методу є «діагностична, прогностична, планувальна, проектувальна і ін.» [4, с.82].
Експертами для аналізу й оцінювання педагогічних умов розвитку графічної компетентності
МФГМ було обрано 21 особу, із яких: 7 осіб – науковці ДУЖП (2), ЛНТУ (2), ВНТУ (2), ПДАТУ (1);
7 осіб – науково-педагогічні працівники технічних
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університетів; 7 осіб – керівники у галузі машино7. Наявність у закладах вищої освіти відповібудування, підприємці.
дного комп’ютерно та фахово-орієнтованого сереМетодика послідовного розміщення педагогіч- довища, створення Центрів (шкіл, лабораторій) підних умов формування графічної компетентності вищення графіної компетентності 1,7 % (середній
МФГМ засобами чотиривимірної графіки полягає в бал – 4,87).
тому, що першою визначають, з точки зору експер8. Практичне урахування в процесі навчання
тів, педагогічну умову, яка значущіша, а останньою особистісних досягнень здобувача вищої освіти у
– менш важливу з усіх виокремлених.
графічному зростанні 0,90 % (середній бал – 6,90).
Найважливіші педагогічні умови розміщено
9. Удосконалення змісту фахової підготовки
так:
з урахуванням ідей формування графічної компете1. Залучення студентів до створення графіч- нтності 0,82 % (середній бал – 5,72).
них проектів, які можливо реально застосувати у
10. Реалізація в процесі навчання всіх компетехнічних закладів вищої освіти, місті тощо 8, 57 % тентностей здобувача вищої освіти в інтеграції, що
(середній бал – 0,98).
сприяє всебічному розвитку особистості 0,78 % (се2. Використання сучасних комп’ютерних те- редній бал – 5,3).
хнологій; електронне навчання тощо і сучас11. Співпраця із партнерами, так звана дуальна
них форм навчання (тренінгів, проектів, анімація, освіта 0,66 % (середній бал – 7,34).
електронні конструктори і ін.) 4,21% (середній бал
12. Усвідомлення здобувачем вищої освіти
– 1,89).
свого фахового призначення, перспектив своєї фа3. Наявність наукового та навчально-методи- хової реалізації й рефлексія своїх кращих компетечного забезпечення у паперовій та електронній фо- нцій 0,60 % (середній бал – 9,04).
рмі (наукова бібліотека, методичні кабінети, елект13. Готовність науково-педагогічних працівронна бібліотека, репозиторій і ін.) 1,94 % (середній ників сприяти розвитку графічної компетентності
бал – 3,47).
0,51 % (середній бал - 7,91).
4. Аксіологічне ставлення до майбутньої про14. Орієнтація всіх дисциплін на майбутню
фесії і потреба в професійному вдосконаленні та професію здобувача вищої освіти 0,59 % (середній
постійному підвищенні кваліфікації 1,40 % (серед- бал - 6,28).
ній бал – 3,14).
Нами уніфіковані результати діагностування з
5. Активний розвиток всіх здібностей: графі- підрахунком важливості кожної з педагогічних
чних, комунікативних, організаторських, лідерсь- умов, остаточного місця її показника щодо ефектиких, психолого-педагогічних тощо 1,38 % (середній вності формування графічної компетентності
бал – 2,62).
МФГМ засобами чотиривимірної графіки (таблиця
6. Сформованість уявлень про графічні 2).
знання і вміння 1,12 % (середній бал – 4,30).
Таблиця – 2
№
з/п
1
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Педагогічні умови формування графічної компетентності МФГМ
Педагогічні умови формування графічної компетентноВажлиСередній
сті МФГМ
вість пед.бал пед(за результатами оцінювання експертами)
умови
умови
2
3
4
Залучення здобувачів вищої освіти до створення графічних
8,58
0,98
проектів, які можливо реально застосувати у ЗВО, місті тощо
Використання сучасних комп’ютерних технологій; електронне навчання тощо і сучасних форм навчання (тренінгів,
4,21
1,89
проектів, анімація, електронні конструктори і ін.)
Наявність наукового та навчально-методичного забезпечення у паперовій та електронній формі (наукова бібліотека,
1,94
3,47
метдичні кабінети, електронна бібліотека, репозиторій і ін.)
Аксеологічне ставлення до майбутньої професії і потреба в
професійному вдосконаленні та постійному підвищенні ква1,40
3,14
ліфікації
Активний розвиток всіх здібностей: графічних, комунікативних, організаторських, лідерських, психолого-педагогічних
1,38
2,62
тощо
Сформованість уявлень про графічні знання і вміння
1,11
4,30
Наявність у ЗВО відповідного комп’ютерно та фахово-орієнтованого середовища, створення Центрів підвищення гра1,07
4,87
фіної компетентності
Практичне урахування в процесі навчання особистісних до0,90
6,90
сягнень здобувача вищої освіти у графінчому зростанні

Підсумкове
місце
педумови
5
1
2

3

4

5
6
7
8

34
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Продовження таблиці 2
Удосконалення змісту фахової підготовки з урахуванням
0,82
5,72
9
ідей формування графічної компетентності
Реалізація в процесі навчання всіх компетентностей здобувача вищої освіти в інтеграції, що сприяє всебічному ро0,78
5,3
10
звитку особистості
Співпраця із партнерами, так звана дуальна освіта
0,66
7,39
11
Усвідомлення здобувачем вищої освіти свого фахового призначення, перспектив своєї фахової реалізації й рефлексія
0,60
9,04
12
своїх кращих компетенцій
Орієнтація всіх дисциплін на майбутню професію здобувача
0,59
6,28
13
вищої освіти
Готовність науково-педагогічних працівників сприяти роз0,51
7,91
14
витку графічної компетентності

На основі аналізу таблиці нами обрано найдієвіші педагогічні умови, які найбільше впливають на
формування графічних компетентностей.
Встановлено, що ефективний вплив на процес
формування анонсованого феномену буде досягнуто шляхом реалізації низки педагогічних умов.
Коротко проаналізуємо кожну з них.
Реалізацію першої педагогічної умови (формування мотиваційного ставлення до формування
графічної компетентності, потреби в самореалізації) було спрямовано на формування мотиваційного та соціального компонента графічної компетентності МФГМ. Передбачали, що її реалізація сприятиме
усвідомленню
МФГМ
актуальності
професійної діяльності для підвищення рівня зацікавленості, активізації графічної діяльності в процесі самоосвіти та роботи над індивідуальними графічними завданнями. У ході дослідження особливостей впровадження означеної умови виділено
фактори, котрі впливають на формування позитивної мотивації МФГМ до оволодіння обраною спеціальністю.
Першим фактором є усвідомлення МФГМ актуальності професійної діяльності, а це стимулює
активність та зацікавленість. Другим фактором є
активізація графічної діяльності через самостійну
роботу та роботу з використання чотиривимірної
графіки. Одним із дієвих методів підвищення мотивації МФГМ визначено застосування проєктної технології, яка: забезпечує ефективну діяльність, яка
є передумовою формування професійних якостей
особистості; сприяє виявленню індивідуальних
особливостей і схильностей МФГМ і ін. Для активізації графічної діяльності в процесі вивчення навчального курсу «Моделювання технічних об’єктів
засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks»
студенти створювали проєкт на тему «Графічна технологія майбутнього».
Упровадження другої педагогічної умови (поглиблення знань з графічних дисциплін шляхом використання САПР та інформаційно-комунікаційних
технологій) було спрямовано на формування когнітивного компонента графічної компетентності
МФГМ та передбачало, що її реалізація значно
сприятиме формуванню технічного, критичного,
логічного та творчого мислення. З урахуванням
психолого-педагогічного діагностування ставлення

майбутніх фахівців до фахової графічної підготовки; усвідомлення ними процесу графічної підготовки як важливого етапу професійної підготовки, теоретичної обізнаності та практичної можливості застосовувати новітні технології у процесі здобуття
вищої технічної освіти впроваджено курсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної рафіки у SolidWorks», сайт віртуального навчання «Оnlane-круглий стіл», вебресурс «Моделювання технічних об’єктів засобами 4D графіки у
SolidWorks»; засоби 4D графіки та ін.
Використання САПР та інформаційних технологій під час занять: лекції з елементами дослідження, полілекції, бінарні лекції, технологій проблемного, імітаційно-рольового навчання, тренінги
тощо суттєво спрощують процес побудови креслень, проте для поглиблення знань із графічних дисциплін необхідні такі дії майбутніх фахівців: участь в ділових іграх, тренінгах, написання науковографічного есе, застосування елементів САПР, графічних знань, здобутих у ході опанування спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks», участь у конкурсах на краще, електронне портфоліо; конкурсі
студентських наукових робіт «Наука очима молоді», конкурсі студентських наукових робіт «Наука очима молоді»; бінарні заняття з викладачами у
Відкритому шкільному університеті НУВГП і ін.
Активізація поглиблення знань з графічних дисциплін відбувається також у процесі самостійної
діяльності студентів, тому систематично проводиться перевірка якості самостійної роботи короткими тестовими опитуваннями перед початком занять.
Третю педагогічну умову (використання інтегративного підходу під час вивчення дисциплін графічного спрямування засобами чотиривимірної
графіки) спроектовано на формування діяльнісного
компонента графічної компетентності МФГМ.
Нами було передбачено, що реалізація означеної
педагогічної умови значно сприятиме формуванню
МФГМ, котрий володіє і новими комп’ютерними
технологіями, уміє застосовувати їх у фаховій діяльності, і здатністю до комунікативної взаємодії,
для чого МФГМ відвідують курси ораторського мистецтва, обирають дисципліни вільного вибору
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(«Позитивна психологія», «Конфліктологія», «РиЗакономірно що виникла потреба на основі теторика», «Англійська мова професійного спряму- оретично-практичних засад дослідження згідно з
вання», «Сучасні технології в освіті» та інші.), адже визначеними педагогічними умовами спроектувати
що бути комунікабельним і знати правила і закони структурно-функціональну модель як логічну
комунікації важливо для професійної підготовки схему, в якій графічно візуалізуємо цілісність педаМФГМ. Специфічними умовами є знання психоло- гогічного процесу розвитку графічної компетентгії, законів філософії, історії розвитку науки та ності МФГМ в процесі вивчення графічних дисциінше. Всі ці умови є рушійною силою розвитку гра- плін засобами чотиривимірної графіки на базі зафічної компетентності МФГМ.
кладів вищої освіти. Проте це буде перспективна
У процесі вивчення навчальної дисципліни пе- мета подальших наших досліджень і публікацій.
ред МФГМ ставлять не лише інженерні завдання,
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THE INFLUENCE OF PERENNIAL LEGUMES ON SOIL CONDITION AND GRAIN QUALITY OF
WINTER WHEAT
Abstract.
The accumulation of heavy metals in soils for the cultivation of major crops of crop rotation with intensive
fertilization was calculated. The concentration of heavy metals in the soil before and after growing bean precursors was determined. The positive effect of growing perennial legumes on reducing the concentration of heavy
metals in the soil and grain of winter wheat has been established. Four-year cultivation of perennial legumes in
intensive agriculture has reduced the concentration of lead and cadmium in soils compared to cereals, which has
improved the quality of winter wheat grain by reducing the concentration of lead and cadmium.
Keywords: heavy metals, legumes, pollution, precursors, winter wheat.
I. Introduction.
Intensification of agriculture involves a high level
of chemicalization, in particular the use of mineral fertilizers, pesticides, herbicides to stimulate plant growth
and other substances. Practice shows that from year to
year the use of chemicals in crop production is growing.
One of the main reasons for the increase in the use
of chemicals in crop production is the violation of crop
rotations, reduction, and in some cases minimization of
the use of organic matter, new intensive technologies
for growing plants and more [1, 2].
Under such conditions, there is some contamination of agricultural land, as well as crop products with
various toxicants, including heavy metals in some cases
above acceptable levels.
Heavy metals have the property of moving along
the trophic chain getting into plants above acceptable
levels. They disrupt the vegetation processes by reducing their productivity, and accumulating in the grain increase the danger of this product [3, 4].
II. Literature review.
The use of grain products as raw materials for food
increases the development of various diseases. In particular, it was found that even at low levels of lead in
human blood there are serious metabolic disorders. Excessive intake of lead to the human body causes its
toxic effects. Damage to the body by cadmium causes
a decrease in protective functions and damage to bone
tissue and kidneys, etc. [5, 6].
Therefore, under such conditions, to reduce the
supply of heavy metals in food chains, there is a need
to develop ways to improve the environmental safety of
food raw materials, including cereals.
The objectives of the research were to develop
measures to reduce the accumulation of heavy metals
in agricultural soils in the conditions of modern crop
rotation, limited by the number of cultivated crops and
grains of winter wheat.
The purpose of the article is to study the influence
of inclusion in crop rotation of different types of perennial legumes on the intensity of accumulation of heavy
metals in the soil and grain of winter wheat in comparison with traditional predecessors of winter wheat.

III. Methodology
Field research was conducted during 2013-2017
on gray podzolic medium loam soils of the Research
Farm "Agronomichne" of Vinnytsia National Agrarian
University. We calculated the volumes of heavy metals
with optimal rates of mineral fertilizers for the most
common types of crops grown in crop rotation.
Four types of perennial legumes were sown: alfalfa, meadow clover, bird's-foot trefoil, sand sainfoin
and oriental goat weed. After four years of use, winter
wheat was sown. The control was the predecessors in
the following sequence: winter wheat - sunflower winter wheat - corn.
Laboratory studies of the content of mobile forms
of heavy metals in the soil were conducted in the Vinnytsia branch of the State Center for Soil Fertility.
IV. Analysis and results.
Analysis of soil contamination with heavy metals
during fertilization of major cereals (Table 1) showed
that the amount of mineral fertilizers is from 257 kg /
ha to 571 kg / ha for ammonium nitrate, from 175 to
225 kg / ha for double superphosphate and from 58 up
to 75 kg / ha for potassium chloride.
According to the data on the use of mineral fertilizers in the cultivation of winter wheat, 1944 mg / ha
of lead and 339 mg / ha of cadmium enter the soil.
Of these, with ammonium nitrate - 51.4% and
7.4%, respectively, with double superphosphate 39.6% and 41.3% and with potassium chloride - 9.0%
and 51.3%.
When growing corn per 1 ha with mineral fertilizers, 2357 mg of lead and 434 mg of cadmium are applied, of which 48.4% and 6.7% with ammonium nitrate, 42% and 41% with double superphosphate and
potassium chloride. - 9.6% and 51.8%.
The cultivation of spring barley leads to the supply
of mineral fertilizers to soils 1458 mg / ha of lead and
327 mg / ha of cadmium, of which with ammonium nitrate - respectively 35.2% and 4.0%, with double superphosphate - 52.8% and 42 , 8% and with potassium
chloride - 12.0% and 53.2%.
Mineral fertilization of winter rape leads to the entry into the soil per 1 ha of 2223 mg of lead and 390 mg
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of cadmium, of which with ammonium nitrate - respecWith mineral fertilizers for growing sunflower in
tively 51.4% and 7.4%, with double superphosphate - the soil per 1 ha gets 2073 mg of lead and 427 mg of
39.6% and 41% and with potassium chloride - 9.0% and cadmium, of which with ammonium nitrate - 41.4%
51.5%.
and 5.2%, respectively, double superphosphate - 47.8%
and 42.2 % and potassium chloride - 10.8% and 52.6%.
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The results of research to identify the effect of per- the soils, the concentration of lead decreased by 7.7%,
ennial legumes on the intensity of accumulation in the and cadmium, on the contrary, increased by 10.2%.
soils of heavy metals, which are shown in table. 2 indi- Whereas in the cultivation of alfalfa, sand sainfoin,
cate a positive effect of reducing pollution of agricul- bird's-foot trefoil and eastern goat weed revealed a
tural land with lead and cadmium.
more noticeable decrease in lead and cadmium in the
Thus, during the cultivation of cereals in the four- soil, in particular by 29.4%, 32%, respectively.
year crop rotation on the studied agricultural lands in
Table 2
Influence of legumes and cereals on the concentration of heavy metals in soils, mg / kg
Concentration of heavy metals in
Concentration of heavy metals
Numbering of
Crops involved
soils at the beginning of research
at the end of research (2017)
sites involved in
in crop rotation
(2013)
the experiment
for 4 years
Pb
Cd
Pb
Cd
wheat,
№1
5,2±0,22
0,49±0,06
sunflower, corn
4,8±0,22
0,54±0,08
for silage
№2
5,1±0,21
0,06±0,08
alfalfa sowing
3,6±0,19
0,02±0,01
№3
5,3±0,23
0,066±0,09
sand sainfoin
1,5±0,08
0,01±0
№4
5,0±0,20
0,064±0,08
bird's-foot trefoil
3,4±0,08
0,02±0,01
eastern goat
№5
4,9±0,19
0,050±0,07
2,6±0,08
0,01±0
weed
38

Compared to the soils of agricultural lands, which
were used for four years for the cultivation of cereals,
the concentration of lead and cadmium in the soil decreased by 1.33 times and 27 times for the cultivation
of alfalfa, 32 and 54 times for the cultivation of sand
sainfoin, by 32% and 3.2% for bird's-foot trefoil and
1.88 times for eastern goat weed.
Reduction of soil contamination by heavy metals
due to four-year cultivation of perennial grasses has had
some effect on the quality of grain products (Table 3).

Thus, the concentration of lead in the grain of winter wheat grown after perennial grasses, including alfalfa, sainfoin, bird's-foot trefoil and eastern goat weed
was 2.1 times lower, 2.4 and 2.1 times lower than the
predecessors of cereals.
The concentration of cadmium in the grain of winter wheat was 2.1 times lower than the predecessors of
alfalfa, sand sainfoin 2.0 times, bird's-foot trefoil 1.7
times and eastern goat weed 1.4 times compared to the
predecessors of cereals.
Table 3
The intensity of accumulation of heavy metals in the grain of winter wheat for perennial legumes and annual cereal precursors
Heavy metals, mg / kg
Precursor
The duration of the precursor period in crop rotation
Pb
Cd
Annual cereals:
- winter wheat,
- sunflower,
4
3,9±0,02
0,34±0,002
- winter wheat,
- corn
Perennial legumes:
4
1,86±0,01
0,16±0,001
- alfalfa sowing
Sand sainfoin
4
1,58±0,02
0,17±0,001
Bird's-foot trefoil
4
2,23±0,02
0,20±0,002
Eastern goat weed
4
1,83±0,02
0,24±0,003

V. Conclusion and discussion.
In the conditions of intensive agriculture of Vinnytsia region for the use of mineral fertilizers lead and
cadmium get into the soil respectively 1944 mg / ha and
339 mg / ha for growing winter wheat, 2357 mg / ha
and 434 mg / ha for growing corn, 1458 mg / ha and
327 mg / ha for growing spring barley, 2223 mg / ha
and 390 mg / ha for growing sunflower.
Four-year cultivation of perennial legumes in intensive agriculture reduced the concentration of lead in
soils from 1.33 to 3.2 times and cadmium from 37 to 54
times compared to cereals, which helped improve the

quality of winter wheat grain by reducing the concentration of lead from 1 , 7 to 2.4 times and cadmium from
1.4 times to 2.1 times.
References
1. Togachinskaya O. V, Timoshchuk T. M. Estimation of winter wheat growing technologies according to ecological and agrochemical indicators of dark
gray podzolic soil. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. Poltava, 2017. № 1-2.
2. Makarenko N. A, Bondar V. I, Makarenko V.
V. Ecological expertise of technologies of cultivation
of agricultural crops. Agroecological journal. Kyiv,
2008. Special issue. P. 14-18.

«Colloquium-journal»#26(78),2020 / AGRICULTURAL SCIENCES
39
3. Samokhvalova V. L, Miroshnichenko M.M.,
5. Priya P. N., Pillai A., Gupta S. Effect of simulFateev A.I. Threshold levels of heavy metal toxicity for taneous exposure to lead and cadmium on gonadotropin
crops. Bulletin of Agricultural Science. Kyiv, 2001. № binding and steroidogenesis on granulosa cells: an in
11. P. 61-65.
vitro study. Indian J. Exp. Biol., 2004. № 42 (2). Р. 1434. The content of heavy metals in the soil under 148.
winter wheat and its productivity depending on ferti6. Cadmium and lead accumulation in cattle in
lizer systems and methods of basic tillage / NW Spain. / Lopez A. M. et all. Vet. Hum. Toxicol.,
Ya. N. Kryvich and others. Bulletin of the State Auto- 2003. № 45 (3). Р. 128 -130.
mobile Inspectorate. Dnipro, 2004. № 1. P. 63-68.

TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#26(78),2020

40

TECHNICAL SCIENCE
УДК: 004.32.
Бахтіяров Д. І.
Старший викладач
Національний авіаційний університет, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3298-4641
DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12187
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕХОПЛЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА РАХУНОК
ПОБІЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ У ВІДЕОСИСТЕМІ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА
Bakhtiiarov D. I.
Senior Lecturer
National Aviation University, Ukraine
ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF INTERCEPTION OF SEMANTIC INFORMATION DUE
TO THE SECONDARY ELECTROMAGNETIC RADIATION IN THE VIDEO SYSTEM OF A
PERSONAL COMPUTER
Анотація.
Дана стаття присвячена актуальному питанню в галузі телекомунікацій та захисту інформації, а
саме можливості несанкціонованого отримання семантичної інформації у відеосистемі персонального
комп’ютера за рахунок побічних електромагнітних випромінювань. Досліди проводились для трьох найпоширеніших інтерфейсів VGA, DVI та HDMI. На основі отриманих результатів визначено необхідні параметри і вимоги при експлуатації досліджуваних компонентів відеосистем персонального комп'ютера
для їх подальшого застосування в атестаційних заходах відповідних відомств.
Abstract.
This article is devoted to a topical issue in the field of telecommunications and information security, namely
the possibility of unauthorized access of semantic information in the video system of a personal computer due to
secondary electromagnetic radiation. The experiments were performed for the three most common interfaces VGA,
DVI and HDMI. Based on the obtained results, the necessary parameters and requirements for the operation of
the investigated components of personal computer video systems for their further use in the certification of the
relevant departments have been determined.
Ключові слова: побічні електромагнітні випромінювання, перехоплення відеосигналу, цифровий відеоінтерфейс, мультимедійний інтерфейс високої чіткості, відеоадаптер, програмно керована радіосистема.
Keywords: electromagnetic radiation bypass, video signal interception, digital visual interface, high definition multimedia interface, video graphics array, software-defined radio.
Для передачі зображення на ЕПТ-монітор використовуються сигнали інтенсивності для кожного з трьох основних кольорів - RGB (Red - червоний, Green - зелений, Blue-синій), а також сигнали
для управління ходом електронного променя - так
звані сигнали синхронізації горизонтальної (Н) і вертикальної (V) розгорток, які передаються в аналоговому VGA (Video Graphics Array) інтерфейсі.
При підсумовуванні сигналів з трьох каналів в
просторі за допомогою випадкової антени виходить
сигнал яскравості. У загальному випадку такий сигнал досить просто декодувати зловмисникові навіть, коли в простір випромінюється сигнал тільки
від одного RGB каналу. При цьому втрачається
тільки інформація про колір виведеного на екран
зображення або тексту.
Рідкокристалічні монітори представляють собою набір паралельних скляних пластин, між якими
розташовані поляризатори, прозорі адресні електроди і рідкі кристали. Молекули рідких кристалів

під впливом електрики можуть змінювати свою орієнтацію і внаслідок цього змінювати властивості
світлового променя, що проходить крізь них. На задній панелі дисплея розташована лампа рівномірного підсвічування. Керуюча електроніка построково подає напругу на певні електроди, змінюючи
прозорість відповідних комірок рідких кристалів. В
результаті створюється зображення на екрані рідкокрісталічного монітора. Як правило, застосовуються три типи інтерфейсів: аналоговий VGA і цифрові DVI (Digital Visual Interface), HDMI (High
Definition Multimedia Interface).
В основі цифрового протоколу знаходиться запропонована Silicon Image технологія швидкодіючого послідовного інтерфейсу PanelLink, що використовує метод різницевих сигналів з мінімізацією
переходів - Transition Minimised Differential
Signalling (TMDS). Фактично, даний стандарт об'єднує три підвиди: тільки аналоговий DVI-A, що
передає аналоговий сигнал у форматі VGA, чисто
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цифровий DVI-D і суміщений DVI-I, який об'єднує DVI, HDMI було проведено лабораторне досліDVI-A і DVI-D в одному роз’ємі.
дження цих кабелів на відстанях 1 м і 3 м, а також
Оскільки в DVI-A і DVI-I інтерфейсах, для су- потенційне поле корекції рівня ПЕМВН, достатнє
місності з інтерфейсом VGA, відеоінформацію про- для подальшого відновлення семантичної інформадубльовано в аналоговому вигляді то вона, так ції. Досліди проводились з мінімізацією зовнішніх
само, як і у ЕПТ-моніторів може бути перехоплена та внутрішніх впливів у витягнутому стані кабелю
зловмисником за рахунок побічних електромагніт- (рис. 1).
них випромінювань (ПЕМВН) [3, 6].
Для зручності обробки статистичних даних реДослідження рівнів ПЕМВН кабельних ін- зультати зводяться до форми відмінності між рівнем шуму в приміщенні лабораторії за наявності
терфейсів VGA, DVI, HDMI
Для порівняльного аналізу та визначення під- ефекту ПЕМВН компонентів стандартів VGA, DVI,
вищення рівня ПЕМВН над рівнем шуму індустрі- HDMI та без нього (табл. 1-2) [4].
ального характеру при використанні кабелів VGA,

Рис. 1. Джерела небезпечних сигналів у відеосистемі [6]
Результати всіх проведених досліджень (рис.
2-3) відповідають фізичним принципам розповсюдження електромагнітного випромінювання, а також відслідковуються закономірності зміни

ПЕМВН за різних умов, що є взаємною гарантією
точності проведених досліджень [4].

Таблиця 1
Рівень ПЕМВН кабельних інтерфейсів VGA, DVI, HDMI на відстані 1 м
Частота, МГц
VGA, дБмкВ/м
DVI, дБмкВ/м
HDMI, дБмкВ/м
(номер гармоніки)
74,3 (1)
16,32
0
23,17
222,9 (3)
7,4
0
19,16
371,5 (5)
0
4,71
14,57
519,9 (7)
0
3,57
27,86
668,7 (9)
0
0
28,64
965,9 (13)
0
3,73
16,74
1114,5 (15)
0
0
8,51
173,3 (1)
0
0
18,32
519,9 (3)
0
3,57
27,86
866,5 (5)
0
0
6,98
247,5 (5)
0
0
19,54
346,7 (7)
0
0
15,63
544,5 (11)
0
0
11,91
643,5 (13)
0
0
8,64
198,1 (3)
0
0
18,91
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Рис. 2.
Результати дослідження рівнів ПЕМВН від кабельних інтерфейсів VGA, DVI, HDMI на відстані 1 м
Таблиця 2
Рівень ПЕМВН кабельних інтерфейсів VGA, DVI, HDMI на відстані 3 м
Частота, МГц
VGA, дБмкВ/м
DVI, дБмкВ/м
HDMI, дБмкВ/м
(номер гармоніки)
74,3 (1)
11,15
0
17,32
222,9 (3)
5,1
0
14,92
371,5 (5)
0
3,11
10,53
519,9 (7)
0
4,19
18,72
668,7 (9)
0
0
16,91
965,9 (13)
0
4,76
12,09
1114,5 (15)
0
0
5,73
173,3 (1)
0
0
11,36
519,9 (3)
0
4,19
18,72
866,5 (5)
0
0
4,31
247,5 (5)
0
0
18,12
346,7 (7)
0
0
13,75
544,5 (11)
0
0
8,98
643,5 (13)
0
0
5,92
198,1 (3)
0
0
15,27

Рис. 3.
Результати дослідження рівнів ПЕМВН від кабельних інтерфейсів VGA, DVI, HDMI на відстані 3 м
Відповідно до отриманих значень ПЕМВН, оптимальна відстань для спеціальних досліджень кабелю протоколу HDMI - це відстань 3 м, оскільки
ця відстань є межею для частот зі слабким рівнем

ПЕМВН. Співвідношення сигнал / шум на таких частотах з більшої відстані не перевищує 3 дБмВ / м,
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тому ПЕМВН на таких частотах не можна перехоп- рані через стіну, не використовуючи фізичних кабелювати з більшої відстані з подальшим відновлен- лів. Якщо використовується спрямована антена з
ням інформаційного сигналу.
високим коефіцієнтом посилення, можливо, можна
Таким чином, найбільшу небезпеку з точки також отримувати зображення на відстані до 20 мезору витоку інформації являє випромінювання ві- трів [2].
деосистеми персонального комп'ютера, до складу
Експериментальні дослідження проводилися
якої входить монітор, відеоадаптер та інтерфейс- за допомогою обладнання, що зображено на рис. 4
ний кабель [5, 7].
у будівлі, розташованій в напівміському середоОцінка можливості перехоплення семанти- вищі. Незважаючи на те, що у будівлі знаходилося
більше 20 працюючих комп'ютерів, при експеримечної інформації за рахунок ПЕМВН
Прикладом доступного перехоплення ПЕМВН нтах вдавалося перехоплювати текстові зобраможе слугувати програма, яка з наведень монітора ження на відстанях 10 м через два офісні приміта
відеокарти
відновлює
зображення щення з трьома гіпсокартонними стінами, розташо(TempestSDR), а в якості апаратного засобу може ваними на тому ж поверсі будівлі.
виступати SDR-приймач. Отже, такі програмні ріТрадиційно вважається, що перехоплення
шення знижують витрати і збільшують мобільність ПЕМВН і виділення семантичної інформації - дуже
зловмисника порівняно з існуючими професійними трудомістке і дороге завдання, що вимагає застосурішеннями. Це дозволяє провести додаткову пост- вання складної спеціальної техніки. Але, насправді
обробку, що покращує відношення сигнал / шум.
для перехоплення побічного електромагнітного виTempestSDR - це інструмент з відкритим ко- промінювання засоби обчислювальної техніки продом, який дозволяє використовувати будь-який тивника можуть використовуватися як звичайні заSDR приймач, який підтримує бібліотеку ExtIO (на- соби радіо-, радіотехнічної розвідки, так і спеціаприклад, RTL-SDR, Airspy, SDRplay, HackRF) для льні засоби розвідки, які називаються технічними
отримання ПЕМВН, випромінюваних з екрана, і пе- засобами розвідки побічних електромагнітних виретворити цей сигнал назад в живий образ. Це до- промінювань і наведень (TЗP ПЕМВН). Зазвичай
зволяє переглядати семантичну інформацію на ек- TЗP ПЕМВН розташовуються за межами об'єкта інформатизації (контрольованої зони об'єкта) [5].

Рис. 4. Експериментальна установка на базі ноутбука, приймача RTL-SDR V3 та програмного забезпечення TempestSDR
Приймач містить два основних чіпи:
– R820T2 - це тюнер із заявленою смугою від
«42 до 1002 МГц» (реально більше - 24 ~ 1700 МГц)
і придушенням бічної «Image rejection: 65 dBc». На
виході проміжна частота 3.57 МГц.
– RTL2832U - це 8 бітний АЦП з частотою
дискретизації 28.8 МГц (декодер DVB-T і робота з
USB). У базовому режимі он оцифровує околиці
3.57 МГц.
Що стосується смуги в 2-3 MSPS, яку ми бачимо в ПЗ TempestSDR, то сигнал обмежується вже
після АЦП - для DAB (Digital Audio Broadcasting),
де SDR режим використовувався розробником
чіпу, а велика смуга була не потрібна [2].

У RTL-SDR V3 можна також переключитися зі
звичайного квадратурного режиму (з використанням R820T2) на директ семплінг, RTL2832U буде
оцифровувати сигнал з інших ніжок. Деяка проблема цього режиму в тому, що після половини частоти дискретизації 14.4 МГц (Котельников-Найквіст), піде друга зона Найквіста і ми фактично отримуємо дзеркальну смугу прийому, яку можна
прибрати тільки фільтрами на вході [1].
На комп'ютер, з якого необхідно зчитати інформацію, впроваджується спеціальна програма, яка
здійснює пошук необхідної інформації в пам'яті. У
разі виявлення відповідної інформації, вона використовується для модуляції сигналів ПЕМВН. При
перемиканні частоти оновлення кадрів дисплея з 60
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на 75 Гц, спектральний склад тестового сигналу мі- 455 МГц (DVI та HDMI інтерфейси) (рис. 6). Перша
няється. У першому випадку в спектрі містяться га- трійка гармонік (або одна з них) може використовурмоніки з частотами 272,15; 371,15 і 455 МГц (VGA ватися для передачі "0", друга - "1".
інтерфейс) (рис. 5), а в другому - 259,62; 380,13 і

Рис. 5. Демонстрація зняття ПЕМВН з інтерфейсу VGA з роздільною здатністю 1280х1024 пікселів та
частотою оновлення 75 Гц (на частоті 455 МГц і відстані 7,5 метрів) за допомогою програми
TempestSDR та приймача RTL SDR V3

Рис. 6. Демонстрація зняття ПЕМВН з інтерфейсу HDMI з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів
та частотою оновлення 60 Гц (на частоті 455 МГц і відстані 15 метрів) за допомогою програми
TempestSDR та приймача RTL SDR V3
Результати всіх проведених досліджень відповідають фізичним основам збільшення електромагнітного випромінювання, а також відстежується регулярність змін ПЕМВН в різних умовах, забезпечуючи точність проведених досліджень.
Відповідно до отриманих значень ПЕМВН, оптимальною відстанню для спеціальних досліджень
за протоколом HDMI є відстань S, що дорівнює 3 м,
оскільки ця відстань є межею для частот зі слабким

рівнем ПЕМВН. Співвідношення сигнал/шум на таких частотах з більшої відстані не перевищує 3
дБмкВ / м, тому перехоплення ПЕМВН на таких частотах з більшої відстані з подальшим відновленням інформаційного сигналу неможливе.
Максимальна відстань перехоплення (з можливістю подальшого отримання інформаційного
сигналу) також була визначена при регулюванні кабелю без активного та непрямого захисту, що означає S', що дорівнює 15 м (табл. 3).
Таблиця 3
Рівень ПЕМВ кабельних інтерфейсів VGA, DVI, HDMI на максимальній відстані
Частота, МГц
VGA, дБмкВ/м
DVI, дБмкВ/м
HDMI, дБмкВ/м
(номер гармоніки)
74,3 (1)
3,72
0
22,71
222,9 (3)
0
0
14,69
371,5 (5)
0
0
12,29
455 (7)
0
3,27
29,12
668,7 (9)
0
0
28,61
965,9 (13)
0
3,12
13,89
1114,5 (15)
0
0
6,37
173,3 (1)
0
0
10,16
455 (3)
0
3,27
29,02
866,5 (5)
0
0
5,2
247,5 (5)
0
0
17,66
346,7 (7)
0
0
14,4
544,5 (11)
0
0
10,75
643,5 (13)
0
0
7,29
198,1 (3)
0
0
16,43
Відстань перехоплення ПЕМВН, м
7,5
9
15
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Рис. 7. Результати дослідження рівнів ПЕМВ від кабельних інтерфейсів
VGA, DVI, HDMI на максимальній відстані перехоплення
Висновок. На підставі результатів вимірювань, отриманих на відстані S', можна оцінити збільшення рівня ПЕМВН за наявності зовнішніх
впливів. У середньому, при дослідженні скручених
кабелів, збільшення рівня ПЕМВН протоколу
HDMI знаходиться в діапазоні від 50% до 100% від
значення ПЕМВН, коли кабель досліджується в розтягнутому стані, але при порівнянні кабелів для
зчитування рівня ПЕМВН протоколів VGA та DVI,
спостерігається зростання не більше ніж на 40%.
Слід зазначити, що дальність прийому сигналу
за допомогою такого програмного забезпечення
близько декількох десятків метрів, а швидкість передачі даних досягає 60 біт/c. Ця розробка є принципово новим кроком в розвитку приймачів
ПЕМВН, оскільки в якості приймача може використовуватись смартфон або планшета на базі ОС
Android.
Використання ж професійного устаткування
дозволить додатково збільшити зону можливого
прийому.
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ENERGY FLOWS IN THE JOINT NODE OF THE COVERING AND THE EXTERNAL WALL OF A
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Аннотация.
Важным элементом теплового баланса здания и его продолжительной нормальной эксплуатации в
процессе всего жизненного цикла является решение ограждающих конструкций стен. Нормативные документы [1,2] диктуют необходимость соответствия ограждающих конструкций строящихся и реконструируемых зданий требованиям тепловой защиты. В современных действующих нормативных документах принята концепция многослойных ограждающих конструкций, которые включают в себя отделочные, конструктивные слои, а также слой утепляющего материала.
Целью настоящей работы является моделирование распределения температурных полей и потоков
энергии в узле сопряжения перекрытия и наружной стены многоэтажного жилого дома при различных
вариантах решения конструкции стенового ограждения.
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Abstract.
An important element of the thermal balance of the building and its long-term normal operation during the
entire life cycle is the solution of the enclosing structures of the walls. Regulatory documents [1,2] dictate the need
for compliance of the enclosing structures of buildings under construction and reconstruction with thermal protection requirements. The current regulatory documents adopted the concept of multi-layer enclosing structures,
which include finishing, structural layers, as well as a layer of insulation material.
The purpose of this work is to simulate the distribution of temperature fields and energy fluxes in the junction
of the floor and the outer wall of a multi-storey residential building with various solutions for the design of the
wall enclosure.
Ключевые слова: энергоэффективность, конструкция стенового ограждения, поток энергии, температурное поле, теплопотери зданием.
Keywords: energy efficiency, wall structure, energy flow, temperature field, building heat loss.
В данной статье изложены результаты моделирования распределения температурных полей и
потоков энергии в узле сопряжения перекрытия и
наружной стены многоэтажного жилого дома в г.
Тамбове при различных вариантах решения конструкции стенового ограждения. Моделирование

производилось посредством инструмента «Имитация теплового моста» программы Archicad 19.
Подробное описание вариантов решения
ограждающих конструкций стен жилого многоэтажного здания представлено на рисунке 1 [3].
б)

а)

в)

а – 1 вариант; б – 2 вариант; в – 3 вариант.
Рисунок 1 – Решение ограждающих конструкций стен
Результаты моделирования распределения температурных полей и потоков тепловой энергии в месте
сопряжения перекрытия и наружной стены по каждому из трех вариантов решения ограждающей конструкции стен представлены на рисунке 2.

TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#26(78),2020

48
а)

б)

в)

Рисунок 2 - Результат моделирования распределения температурного поля и теплового потока в месте
сопряжения перекрытия и стены многоэтажного жилого дома по 1-му (а), 2-му (б) и 3-му вариантам
(в)
Вариант 1 представляет собой кирпичную
стену из силикатного кирпича с наружным утеплителем в виде минераловатных плит и отделкой по
системе «мокрый фасад». Несущая часть стены варианта 2 аналогична несущей части стены по варианту 1, отличие заключается в материале утепляющего материала и его расположению с внутренней
части ограждающей конструкции стены. Вариант 3
представляет собой кладку из газосиликатных блоков с внутренним расположением утеплителя в
виде минераловатных плит и облицовкой из керамического кирпича.
Каждый из принятых в исследовании вариантов применяется в настоящее время как при новом
строительстве, так и в процессе реконструкции уже
существующей застройки. Каждый из вариантов
имеет свои преимущества и недостатки, а о возможности реализации на практике конкретного из вариантов делают вывод на основании многофакторного анализа [3].
В процессе эксплуатации здания в климатических условиях г. Тамбова происходит сезонное изменение температур, которые в зимний период могут снижаться до -34 ºС [1], а летом достигать 38 ºС,
что негативно отражается на долговечности материалов и возможности продолжительной нормальной эксплуатации ограждающих конструкций зда-

ния. С этой позиции наиболее неудачным вариантом решения ограждающей конструкции стены является вариант 2, у которого максимальные сезонные перепады температур попадают в область
ограждающей конструкции стены, отвечающую за
несущую способность конструкции стенового
ограждения, а в случае зданий со стеновой конструктивной системой за прочность, жесткость и
устойчивость всего здания. Усугубляет данный момент так же возможность выпадения в данной области ограждающей конструкции стены конденсата, что в комплексе с сезонным попеременным замораживанием-оттаиванием способна значительно
снизить долговечность материала несущей конструкции стены [4]. Частично данный эффект присутствует у варианта 3 и полностью нивелируется в
варианте 1. Как видно из рисунка 2, отрицательной
стороной варианта 2 также является наличие теплового мостика, что отчетливо проявляется на распределении теплового потока энергии (рисунок 2(б)), и
возможность появления конденсата в месте сопряжения перекрытия и наружной стены внутри помещения в зимний период эксплуатации. В вариантах
1 и 3 мостики холода отсутствуют в связи с расположением утепляющего слоя с наружной части
стены [5]. Преимуществом варианта 2 и 3 над вариантом 1 является стоимость и трудоемкость работ
по устройству теплоизолирующего слоя, так как,
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расположение утепляющего материала снаружи
2. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.
здания повышает данные показатели.
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
Таким образом, в результате проведенного ис- М.: НИИСФ РААСН, 2013
следования установлено, что вариант 3 решения
3. Монастырев П.В. Способ защиты утеплиограждающей конструкции стены жилого много- теля наружных стен при реконструкции зданий:
этажного здания является оптимальным с точки Тез. докл. Третья всесоюз. науч. конф. - Тамбов.:
зрения эксплуатационной надежности в процессе Тамб. гос. техн. ун-т, 1996. - С.16
жизненного цикла здания, цены материала кон4. Монастырев П.В. Вариантное проектироваструкции стены и стоимости и трудоемкости при ние дополнительной теплозащиты жилых зданий:
производстве работ по реализации варианта.
Тез. докл. Четвертая науч. конф. – Тамбов.: Тамб.
гос. техн. ун-т, 1999. – С.148-149
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EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURS IN
THE PANDEMIC
Abstract.
The experience of foreign countries in each development of economic entities during a pandemic will increase
the volume of capital inflows, which provides a number of advantages that increase the competitiveness of our
national economy. This will lead to the growth of our national economy. This scientific article describes the experience of foreign countries in the development of economic entities during a pandemic.
Keywords. Small business, entrepreneurial activity, employment, social protection, production of goods and
services
Introduction
Small business and private entrepreneurship are
important factors in economic development, employment and income. Over the past two and a half years,
more than fifty presidential decrees and resolutions
have been adopted to provide comprehensive support
to the representatives of this sphere. In particular, during the current pandemic, about 10 decrees and resolutions were adopted.
In particular, the procedures for the state registration of small business and private entrepreneurship, obtaining various permits and many other services have
been simplified. To facilitate this, the Public Service
Agency and its local centres have been established. The
position of Representative (Business Ombudsman) for
the protection of the rights and legitimate interests of
business entities was introduced.
Literature review
There are a number of scientific works of domestic
and foreign economists on the development of small
business and private entrepreneurship in the service
sector, the criteria for evaluating their activities.
M.Friedman, one of the founders of the effective implementation of monetary policy in the United States,
notes that the factors of income inequality do not accurately reflect the statistical distribution. In his view, the
distribution of income in terms of consumption depends on the reasons that give rise to them, and he justifies it.1 Complementing M. Friedman’s view in the
context of a pandemic, income inequality shows a more
complex level of increase. In this context, it shows the
need for systemic reforms to improve the business environment. In order to strengthen social protection and
ensure the stability of economic sectors, as well as to
support some businesses in the fight against the spread
of coronavirus infection in our country, the President of
the Republic of Uzbekistan issued Decree No. PF-5978
of April 3, 2020 Decree "On additional measures to
support business entities"2.
This decree sets out a number of proposals and
measures to be implemented as follows:

 Further improvement of foreign economic
activity, with a special focus on reducing the cost of raw
materials, supplies, accessories and components
imported by small businesses for use in the production
of goods by December 31, 2020;
 to stop calculating the fixed amount of
personal income tax for individual entrepreneurs who
are forced to suspend their activities during the
quarantine period;
 Granting the right to interest-free (installment)
payment of taxes until October 1, 2020, notifying the
tax authorities of micro-firms and individual
entrepreneurs who ceased their activities or whose
revenues from the sale of goods decreased significantly
compared to the average monthly amount in the first
quarter of this year.
Bahrom Rajabov, an expert on social and public
sector innovation, wrote in his article on the impact of
the coronavirus pandemic on the Uzbek economy that
“... the damage to the world economy can be calculated
in general after the crisis. The economy is not affected
by the pandemic itself, but by its restrictions. ” 3
However, the results of the analysis of the scientific literature showed that the issues of development of
small business and private entrepreneurship in the field
of services have not been sufficiently studied.
Research Methodology
As a result of the study of international global experience, we assessed the positive features of the localization of foreign experience in Uzbekistan through the
method of comparative analysis. Using the methods of
comparative assessment, the current positive and negative significance of the application of foreign experience in the practice of Uzbekistan was studied. Thus,
on the basis of foreign experience, the issues of further
development of the business environment in Uzbekistan have become its important features.
Analysis and results
In world practice, the activities of small businesses
and entrepreneurs in the field of services play an im-

1 Milton Friedman A Theory of the Consumption Function.
Princeton, N.J. Princeton University Press, 1957.
2 Decree of the President of the Republic of Uzbekistan
dated April 3, 2020 No PF-5978 "On additional measures to

support the population, sectors of the economy and businesses during the coronavirus pandemic."
3 Retrieved from www.kun.uz on 10.04.20.
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portant role in solving the economic and social prob- development of the state. Small business and private
lems in the sustainable development of national econo- entrepreneurship are a key element of a modern market
mies. According to Eurostat, in 2018 there will be 3.7 management system, ensuring the existence of a
million in Italy, 2.9 million in France, 2.4 million in developed market economy. The main means of
Spain and 2.3 million in Germany. and 1.9 million in replenishing the budgets of developed countries is the
the UK. small businesses. In this area, 17.8 million in tax revenue from small business and private
Germany, 11.2 million in Italy, 10.3 million in the entrepreneurship. Small business and private
United Kingdom and 9.0 million in France. and in entrepreneurship allow to increase competition,
Spain, 8.0 million people were permanently employed4. economic initiative and activity of citizens of the
For this reason, in the developed countries of the world, country, which prevents the rise in prices for goods and
great importance is attached to the wider use of busi- services and encourages entrepreneurs to constantly
ness opportunities to ensure sustainable and high eco- improve product quality and introduce new
nomic growth. This is because the sector plays an im- technologies. The development and support of small
portant role in the production of new types of products, business and private entrepreneurship is one of the
services, employment, social protection.
ways to solve the problem of unemployment - in
Today it is important to improve the organiza- developed market economies, 50 to 90 percent of
tional and economic mechanisms of the development of citizens work in this field.6
small business and private entrepreneurship in the serAccording to the International Monetary Fund
vice sector in the world economy, to create a favorable (IMF), the IMF today owns 90 percent of the world’s
business environment, to strengthen their participation small and medium-sized businesses, employing 63
in foreign economic activity, to make full use of em- percent of the world’s population. Across the EU, small
ployment and income. is important.
and medium-sized businesses account for 99.8 per cent
In the Address of the President of the Republic of of the total, employing 85 per cent of the population
Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis on and contributing 58 per cent of the total value added.7
January 24, 2020, we are mobilizing all our resources
The economy of developed countries has a
to develop entrepreneurship and create new conditions significant share of small business and private
for this sector. Under the program "Every family is an entrepreneurship in GDP. For this reason, the state
entrepreneur", 5.9 trillion soums were allocated to provides various benefits and incentives to the subjects
families starting their own businesses. Under the new of this sphere, and provides comprehensive support to
tax policy, the tax burden on wages has been reduced the representatives of this sphere. For example, in
by 1.5 times. As a result, the number of people France, the development of small business and private
employed in the formal sector increased by 500,000 entrepreneurship by the state is carried out as follows:
during the year. The VAT rate was reduced from 20
- Systematic provision of small businesses and
percent to 15 percent. As a result, 2 trillion soums private entrepreneurship with the necessary
remained at the disposal of taxpayers last year. This information;
year, this figure is expected to reach 11 trillion soums.
- practical assistance to small business and private
Having so much money at the disposal of entrepreneurs entrepreneurship in ensuring the competitiveness of
in a year will definitely give them a huge additional products in domestic markets and sales;
opportunity to develop their business. As a result of our
- Increasing and stimulating the export potential of
reforms, 93,000 new business entities were created last small business and private entrepreneurship;
year, or almost twice as many as in 2018. He rose 7
- financial assistance;
places in the World Bank's Doing Business ranking,
In developed countries, special attention is paid to
ranking 8th out of 190 countries in terms of business the training of business professionals. According to
registration and one of the best reformers. 5
some experts, education in small business and private
In recent years, in the process of reforms in the entrepreneurship is even more important than financial
social and economic spheres and sectors in our country, lending.
great attention is paid to the full support of small
The Government of Canada implements targeted
business and private entrepreneurship in the service programs to support entrepreneurship and provides
sector, the creation of a favorable infrastructure for management
support
(information,
technical,
them. Ensuring employment and, most importantly, marketing) services. Employment Centers under the
improving the living standards of the population Canadian Ministry of Employment and Immigration
through the involvement of small business and private provide assistance to small businesses in selecting and
entrepreneurship in the service sector is one of the hiring workers; provides advice on a variety of issues,
priorities of today's globalization.
including planning, social security, and more. The
For this reason, many developed countries support Federal Bank of Canada provides advisory assistance
the development of small business and private to businesses with less than 75 employees. Here,
entrepreneurship in the service sector, as small business customer problems are analyzed and solutions are
and private entrepreneurship are the basis for the presented, as well as work with them on
formation of the middle class, the availability and size
of which determines the level of economic
4 Eurostat http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Malyj-isrednij-biznes-v-stranah-Evropy.
5 Speech of the President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. Newspaper “Halk
sozi”, January 25, 2020.

6 https://docplayer.ru/49459454-Faktory-vliyayushchie-narazvitie-malogo-i-srednego-biznesa-nefinansovaya-podderzhka-malogo-i-srednego-biznesa.html.
7 https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1504.pdf:
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implementation, strategic and financial planning
In our opinion, based on the results of the above
services are provided.8
analysis, the following suggestions and conclusions
The share of small business and private have been drawn:
entrepreneurship in the number of people employed in
1. It is necessary to make extensive use of the
the economy was 78.0% in Japan, 71.0% in Italy, experience of developed countries in the system of
69.5% in Germany, 56.0% in the United Kingdom, and regulation of small business and private
54.0% in the United States. We can see that in Russia it entrepreneurship in the service sector in our country. In
was 25.6 percent.9
particular, assistance to small businesses in the
In Japan, small business (9 million small selection and hiring of workers, simplification of
businesses) is quantitatively superior to all sectors of government regulation and administrative pressure,
the national economy. It employs 80% of the change of institutions providing an effective credit
population, labor productivity is 67% of the mechanism, training of specialized personnel, creation
productivity of large enterprises and the share of small of reliable legal protection of business, formation of
business in GDP is 78%. 4 million in Italy. The access to economic and legal sources of social
productivity of a small enterprise is 78% of the insurance, etc. it would be advisable to set up
productivity of large firms, and its share in GDP is - counseling centers.
73%. In the early 1990s, 26.15 per cent of enterprises
2. Taking into account the employment of a large
in the U.S. were very small, 28.4 per cent in May, 49.4 part of the population in small business and private
per cent and 28 per cent in Japan, 26 per cent and 23 entrepreneurship in foreign countries, the creation of an
per cent in the United Kingdom, 32 per cent and 28 per effective working environment in these entities in the
cent in France, respectively. small enterprises include conditions of Uzbekistan.
firms with up to 19 employees, and small enterprises
3. Providing various support incentives to expand
with up to 99 employees.
the production of primary goods by studying the
In the United States, the problems of small demand of the population for goods produced by small
business and private entrepreneurship are dealt with by businesses and private entrepreneurship.
two agencies - the Small Business Administration
4. A total of 61 specialized programs for the
(SBA) and the Congressional Committee on Small development and support of small business in the
Business. They employ 4-5 thousand people. These United States have been developed. Identify and apply
include: designed to solve only small and medium a range of appropriate programs in the context of
enterprise problems.
Uzbekistan.
SBA creates favorable conditions for the
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FISCAL VALUE OF PERSONAL INCOME TAX AND ITS IMPACT ON THE FORMATION OF THE
BUDGET REVENUE
Аннотация.
В статье рассмотрено влияние поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированные
бюджеты Российской Федерации и субъектов России в разрезе федеральных округов. Установлена важность и место налога на доходы физических лиц в структуре доходной части консолидированных бюджетов России.
Abstract.
The article considers the impact of personal income tax receipts in the consolidated budgets of the Russian
Federation and Russian regions in the context of Federal districts. The importance and place of the personal
income tax in the structure of the revenue part of the consolidated budgets of Russia is established.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, бюджет Российской федерации, бюджет субъекта Российской федерации, доходы, бюджетные поступления.
Keywords: tax on personal income, the budget of the Russian Federation, the budget of the subject of the
Russian Federation, income, budget receipts.
В условиях рыночной экономики налоги представляют собой фундамент государственного
управления. Являясь средством эксплуатации,
налоги должны быть эффективным стабилизирующим инструментом при условии непрерывного государственного контроля равновесия между обязанностью уплаты и экономической возможностью их
платить. Налоги формируют государственный бюджет и тем самым обеспечивают финансовую основу
реализации функций и обязательств, возложенных
на государство, в том числе принятие политических
и экономических решений, на всех уровнях управления.
Одним из основных бюджетообразующих
налогов является прямой налог на доходы физических лиц. Удельный вес поступлений в госбюджет
коррелирует с уровнем развития экономики в
стране. Это подтверждает значимую роль рассматриваемого налога в формировании доходной части
федерального бюджета.
НДФЛ уплачивает практически все работающее население страны, из чего можно сделать вывод о том, что этот налог достаточно устойчив и
обеспечивает стабильное поступление доходов
бюджета. Следует также отметить некоторую осо-

бенность, которая состоит в переходе ответственности за исчисление, удержание и перечисление
НДФЛ в бюджет Российской Федерации на работодателей, которые выступают в роли налоговых
агентов. В этом случае, от уплаты НДФЛ невозможно уклониться, в чем и заключается действие
фискального механизма НДФЛ.
На сегодняшний день роль налога на доходы
физических лиц в России переоценить невозможно.
Слабо развивающаяся экономика, недостаточная развитость некоторых отраслей, а также до
конца несформированная среда для развития малого предпринимательства, влияют на количество
коммерческих предприятий и ИП, являющихся, в
любом случае, и налогоплательщиками НДФЛ. В
этом заключается большой потенциал увеличения
доходной части региональных и местных бюджетов.
Отсутствие таких причин сократило бы число
безработных граждан и повысило бы их социальный статус. Поэтому, НДФЛ характеризуется как
социально значимый налог.
В современных условиях рыночной экономики, уровень доходов населения, в основном, достаточно низкий по сравнению с развитыми странами, а в отдельных случаях, доходы не достигают

54
ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(78),2020
даже прожиточного минимума, что приводит к неО динамике НДФЛ и его роли в формировании
дополучению бюджетных средств за счет уменьше- консолидированных бюджетов субфедерального
ния налоговой базы по НДФЛ.
уровня в разрезе федеральных округов свидетельТем не менее, основная доля поступлений в ствуют данные таблицы 1, полученные на основе
бюджет от НДФЛ – это доходы, получаемые граж- отчетности Федерального казначейства.
данами, имеющими средние и низкие доходы.
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Анализ динамики поступлений от НДФЛ в небольшого снижения удельного веса НДФЛ в
консолидированные бюджеты субъектов РФ свиде- среднем на 0,5% в общей сумме налоговых поступтельствует о том, что его доля остается относи- лений в консолидированные бюджеты регионов, а
тельно стабильной в течение последних лет. Так, в затем прирост (в 2017 г – 39,75 %, 2018 – 38,86%,
2017 году они составили 3 251 114 818 тыс. руб., в 2019 – 39,07%). Основная причина – некоторые по2018 г. – 3 652 985 684 тыс. руб., что на 4,2% ложительные и структурные изменения в эконобольше, в 2019 г. - 3 955 215 621 тыс. руб. с годовым мике нашей страны и наблюдается повышение заприростом в 7,5%. По расчетам аналитиков темп работной платы в отдельных отраслях экономики за
роста номинальной заработной платы за данный пе- последние три года.
риод составил в 2017 году – 6,5 % и в 2018 г. – 7,8%.
В целом НДФЛ продолжает обеспечивать
Это может свидетельствовать о тесной связи между определенную стабильность бюджетных поступлепоступлением НДФЛ и уровнем номинальной зара- ний. Кроме того, из таблицы 1 видно, что НДФЛ заботной платы, а также качественном налоговом ад- нимает ведущее место в структуре доходов консоминистрировании. Следует отметить, что в рас- лидированных бюджетов субъектов РФ, однако, в
сматриваемом трехлетнем периоде на уровне Рос- разрезе федеральных округов показатели имеют
сийской Федерации наблюдается тенденция различия (рис.1).
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Рис.1. – Поступления от НДФЛ в доходах консолидированных бюджетов
в разрезе федеральных округов в 2019 году.
Так, при сравнительном анализе, самая низкая доля поступлений НДФЛ в 2019 г. зафиксирована в
Уральском федеральном округе – 32,63%. Самые высокая – в Северо-Кавказском федеральном округе 48,58 %. Разница в поступлениях НДФЛ в консолидированные бюджеты субъектов РФ составила 1,7 раза.
Вызывает интерес распределение налоговых доходов между бюджетом субъекта РФ и местными бюджетами (рис.2).

ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(78),2020

56
140,00
120,00
100,00
80,00

Доля НДФЛ в
доходах
бюджетов
субъектов РФ,%

60,00
40,00
20,00

Доля НДФЛ в
доходах
местных
бюджетов,%

0,00

Рис.2 –Удельный вес поступлений от НДФЛ в доходах бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
в разрезе федеральных округов в 2019, %.
Так, в целом по России в доходах бюджетов
субъектов НДФЛ составил 39,07%, в местных бюджетах - 65,61%. В бюджетах субъектов Приволжского федерального округа этот показатель оказался минимальным и составил 33,02%, а в СевероКавказском федеральном округе он показал максимальное значение - 48,58%. Доля НДФЛ в доходах
местных бюджетов оказалась минимальной в Центральном федеральном округе и составила 60,35%,
наибольшее значение зафиксировано в Уральском
федеральном округе - 72,63%.
В первую очередь такой результат может быть
объяснен неравномерностью распределения на территории России доходной базы НДФЛ, а именно
доли экономически активного населения и уровня
оплаты труда, повышение которого выгодно всем,
и гражданам, и органам власти.
Таким образом, можно говорить о том, что
налог на доходы физических лиц является перспективным и стабильным источником формирования
доходов государственного бюджета. Однако,
НДФЛ, как налоговый источник бюджета далеко не
исчерпал свой потенциал по ряду объективных и
субъективных экономических причин.
Кроме того, по нашему мнению, для увеличения бюджетных поступлений от налога на доходы
целесообразно ввести хотя бы упрощенную прогрессивную шкалу налогообложения, для лиц, получающих высокие доходы и дивиденды. Причем

необходимо освободить от налогообложения прожиточный минимум для малоимущего населения.
Это позволит снизить социальное напряжение в
стране, а также наполнить бюджет за счет расширения налогооблагаемой базы. По мимо этого, стоит
установить контроль за расходами налогоплательщиков со стороны налоговых органов, по примеру
экономически развитых стран, в которых существует такая практика и расширить мероприятия
налогового контроля за поступлением НДФЛ.
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Аннотация.
Рассмотрена применяемые в аграрном производстве энергетические ресурсы. По каждому из них
дана характеристика с выделением положительных качеств и особенностей, затрудняющих использование. Сделаны выводы и определены направления и перспективы развития энергетики в сельском
хозяйстве России
Abstract.
The energy resources used in agricultural production are considered. For each of them, a characteristic
is given, highlighting the positive qualities and features that make it difficult to use. Conclusions are drawn
and directions and prospects for the development of energy in agriculture in Russia are determined.
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Энергетические ресурсы — совокупность источников энергии, используемых для различных
целей в разных видах деятельности. Энергетические ресурсы имеют широкую классификацию, в
зависимости от происхождения, характера использования и др. категорий. Ввиду большой значимости энергетических ресурсов в хозяйственной деятельности, они обладают важным значением в мировой и региональной экономике, поскольку от их
количества и качества зависит эффективность любой хозяйственной деятельности [1].
В сельском хозяйстве энергетические ресурсы
представлены широким видом источников энергии,
самыми важными и актуальными среди которых являются экологически чистые и возобновляемые ресурсы.
При этом, поскольку сельское хозяйство тесно
интегрировано во все остальные энергетические отраслевые рынки, энергоэффективность сельскохозяйственной продукции всегда зависит от принятой
системы энергоснабжения, используемых энергоносителей, энергоэффективности оборудования и
величины энергетических потерь. Соответственно,
одна из основных экономических целей современного сельского хозяйства — его адаптация (модернизация) к конкретным местным экономически
условиям и имеющимся энергетическим ресурсам.
Поэтому, уровень развития сельского хозяйства
всегда зависит от экономического состояния
страны, что определяет характер работы системы

электрического снабжения, тарифы, и одновременно их сопоставление с уровнем доходов в отрасли сельского хозяйства, и т. п.
Поскольку Российская Федерация относится к
северным странам, то ведение сельского хозяйства
в регионах страны подразумевает большие расходы
на топливо.
В сельском хозяйстве используются следующие виды топлива
Бензин является продуктом переработки
нефти, имеет низкие детонационные характеристики. Его основное применение в сельском хозяйстве — поршневые двигатели внутреннего сгорания, который обладает механизмом принудительного воспламенения. Основная марка бензина в
сельском хозяйстве — бензин 76-ой, который считается бензином очень низкого качества, ввиду
того, что в его составе присутствуют элементы,
способные затруднить эксплуатацию бензинового
генератора. Эта марка бензина (бензин 76) используется в сельском хозяйстве ввиду его низкой стоимости[3].
Дизельное топливо. Спрос на дизельное топливо со стороны сельского хозяйства более высокий, поскольку оно используется основной массой
энергомашин при производственных процессах.
Дизельное топливо образуется при прямой перегонке нефтепродуктов, и имеет цетановое число Л45 (основной показатель).
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В Российской Федерации рост цен на энергеСтруктура расхода ресурсов в сельскохозяйтические ресурсы был зафиксирован в период с ственных организациях РФ приведена на рисунке 1.
2001 по 2018 год. На электроэнергию цены возросли в 5,9 раз, на топливо в 5,4 раза, на горючее и
смазочные материалы в 2,8 раза.
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Рисунок 1 — Структура расхода ресурсов в сельскохозяйственных организациях РФ (в млрд рублей)
Наибольший рост за рассматриваемый период был зафиксирован в электроэнергетике (в 7,25 раза).
Структура расходов электроэнергии за аналогичный период приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Структура расходов электроэнергии (руб.)
Основная государственная стратегия поддержки сельского хозяйства в контексте регулирования энергетических рынков — стимулирование
сельскохозяйственных производителей приобретать дизельное топливо.
Электричество как вид энергетического ресурса характеризуется тем, что его легче всего
транспортировать, преобразовывать и использовать. Электрификация сельского хозяйства также
всегда требует применений достижений научнотехнического прогресса; многие операции благодаря электричеству заменяются машинным трудом.
Основное применение электроэнергии в сельском
хозяйстве: (сушка, электромелиорация, питание
электростанций, освещение, обогрев и др) [1,3]
Сжиженный газ в сельском хозяйстве используются для следующих целей:
1) Отопление помещений
2) Отопление теплиц
3) Автоматизация процесса обогрева
Преимущества пропана перед дизельным топливом:
1) Более высокая эффективность использования (у пропана 43,36 кДж/кг, у дизельного топлива
43,70 кДж/кг)
2) Экономическая выгода
3) Экологичность

4) Возможность полного контроля над подачей топлива
5) Высокий уровень автоматизации
6) Практически исключено воровство топлива
Биотопливо является перспективной альтернативой традиционным дорогостоящим энергетическим ресурсам. Его основные преимущества:
1) Доступность;
2) Экологичность;
3) Дешевизна;
4) Широкое применение;
5) Разнообразный состав и форма.
Биотопливо получается при переработке органических отходов. Поскольку около 70% территорий Российской Федерации (или около 30–35% хозяйств) не имеют централизованного электроснабжения, то создание безотходных предприятий
способствует росту энерговооруженности страны.
По оценкам, 1 литр бензина или дизельного
топлива может быть заменен 1 м2 сжиженного газа
в сжатом состоянии или 2 м2 биогаза. При использовании когенерационных электрогенераторов это
позволит производить до 150 млрд кВт∙ч.
В целом, энергоэффективность сельскохозяйственной продукции зависит от следующих факторов:
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 Климатические условия (чем холоднее направлением повышения экономической эффекклимат, тем выше потребность в энергетических тивности сельского хозяйства являются альтернативные технологии.
ресурсах и требования к ним);
Для Российской Федерации они позволят ре Продуктивность сельского хозяйства на региональном и глобальном уровнях (влияет на мак- шить проблемы с высокой стоимость централизованных систем энергоснабжения. Имеющиеся
роэкономику);
 Технический и организационный уровень местные возобновляемые ресурсы при правильном
энергообеспечения (определяют, сколько топлива их сопоставлении с современными требованиями
способны значительно снизить себестоимость сельпотребляется);
 Инновационное развитие (отсутствие со- скохозяйственной продукции и затраты на ее провременного энергоэффективного оборудования ве- изводство, одновременно решив некоторые продет к снижению позиций сельскохозяйственной от- блемы с экологией, занятостью, охраной труда и др.
Среди перспективных направлений в повышерасли относительно остальных отраслей).
нии
экономической эффективности при текущих
Эффективное использование местных энергересурсах
— использование автономных дешевых
тических ресурсов способно покрыть до 30% энерсистем.
Например,
альтернативой дизельному топгетического баланса, однако, это также требует техливу
является
сжиженный
газ или биотопливо, а
нологической задачи создания соответствующей
электричество
экономится
за
счет использования
современной технологии для работы с биотопливом. Так, существуют технологии переработки био- энергосберегающего освещения и систем учета его
масс, отходов сельскохозяйственного производ- потребления.
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INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF INVENTORY MANAGEMENT
Аннотация.
В статье раскрыта сущность системы информационно-аналитического обеспечения управления запасами посредством определения ее составляющих компонентов, их взаимосвязи.
Abstract.
In the article essence of the system of the research and information providing of management supplies is
exposed by means of determination of its making components of their intercommunication.
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Производственный процесс в предприятиях аграрного сектора осуществляется с использованием
запасов, составляющих доминирующую долю
производственных активов предприятий. На сегодняшний день важное практическое значение и
производственную направленность приобретают
вопросы информационно-аналитического обеспечения управления запасами, поскольку принятие
прогрессивных управленческих решений по обеспечению предприятий аграрной сферы необходимым объемом запасов и их оптимальному использованию служат предпосылкой эффективного функционирования субъектов хозяйствования.
Раскрытие сущности информационно-аналитического обеспечения управления запасами целесообразно конкретизировать посредством определения таких составляющих компонентов, как «система», «информация», «анализ», «обеспечение» и
«управление».
Категория «система» используется в разных
направлениях научных исследований и характеризуется многовариантностью интерпретации различными авторами. «Система» в переводе с греческого
означает целостность, состоящая из отдельных частей. В экономическом ракурсе научных исследований, «система» трактуется как совокупность подсистем с присущими для них характеристиками, которые, взаимодействуя со средой, составляют
качественно новую интегрированную целостность.
Термин «обеспечение» используют для отображения определенных условий, при которых возможным становится функционирование системы.

Базовым элементом формирования системы
информационно-аналитического
обеспечения
управления запасами выступает информация. В
Гражданском кодексе Украины информация определяется как документированное или публичное
объявление сведений о событиях и явлений, имеющих место в обществе [1].
Бухгалтерский учет является информационным базисом для аккумулирования информации о
запасах предприятия, обоснованного принятия
управленческих решений, направленных на
повышение эффективности использования запасов.
Обоснованность и эффективность принятия управленческих решений напрямую зависит от качества
информации. Рассмотрим качественные характеристики информации в контексте управления запасами.
Анализ научных источников свидетельствует
о наличии ряда характеристик для оценки качества
информации. Наиболее существенными характеристиками оценки качества информации являются:
- актуальность, характеризующаяся ценностью
полученной информации для принятия управленческих решений;
- доступность, которая заключается в возможности получения и восприятия информации;
- своевременность, позволяющая использовать
полученную информацию для принятия соответствующих управленческих решений;
- объективность, которая раскрывается в реальном отображении количества, структуры, состояния и эффективности использования запасов;
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- точность, отображающая близость получен- поставленной цели и решения соответствующих заных данных с данными определенного вида запа- дач.
сов;
Управление запасами раскрывается через ин- сопоставимость, характеризующаяся возмож- формационный и аналитический аспекты. Инфорностью осуществлять сравнительный анализ ис- мационный аспект отражает деятельность специапользования запасов.
листов, направленную на сбор, систематизацию,
Наличие взаимосвязей между отдельными обработку и накопление информации. Аналитичекомпонентами системы информационно-аналити- ский аспект заключается в применении аналитичеческого обеспечения управления запасами обеспе- ского аппарата для получения комплексной инфорчивает организацию рациональной системы управ- мации о запасах. Управление запасами осуществляления запасами.
ется с целью оптимизации запасов, уменьшения
Под «информационным обеспечением» сле- затрат на их обслуживание в процессе производства
дует понимать совокупность способов и методов сельскохозяйственной продукции.
организации сбора, обработки информации, ее
Таким образом, система информационно - ананакопления и передачи, направленных на удовле- литическое обеспечения управления запасами
творение информационных потребностей управ- представляет целостность ее составляющих комполенческого аппарата. Информационная составляю- нентов, взаимодействующих между собой через инщая является тем инструментом, который обеспе- формационные ресурсы, которые формируются в
чивает проведение анализа использования запасов процессе сбора, систематизации и обработки инс целью разработки управленческих решений, формации для обеспечения аналитической оценки
направленных на повышение эффективности дея- эффективности использования запасов с целью
тельности предприятий аграрной сферы за счет оп- обоснованного принятия прогрессивных управлентимального использования запасов.
ческих решений по оптимальному использованию
Аналитическое обеспечение заключается в запасов в предприятиях аграрного сектора и повыприменении аналитического инструментария для шению результативности их деятельности.
получения комплексной качественной информации
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товки сущности категории «управление».
С.31-32
Под управлением следует понимать целенаправленное и обоснованное влияние на исследуемый объект, процесс или систему, для реализации
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В статье рассмотрены современные тенденции совершенствования налогообложения доходов физических лиц в Казахстане с учетом современных тенденций. Выявлены некоторые проблемы и определены перспективы дальнейшего совершенствования индивидуального налогообложения в условиях внедрения всеобщего декларирования доходов и расходов населения.
Abstract.
The article examines the current trends in improving the taxation of personal income in Kazakhstan, taking
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taxation are identified in the context of the introduction of a universal declaration of income and expenses of the
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Развитие Казахстана как социально-ориентированной правового государства с последующей
интеграцией в мировое экономическое сообщество
требует создания новых социальных и экономических отношений в обществе. Важное значение при
этом приобретают развитие и реформирование
налоговой системы, что позволяет обеспечить достаточный уровень совокупных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней для надлежащего
выполнения государством своих функций.
В современных условиях налогообложение
физических лиц выступает давно устоявшимся видом взимания налогов с граждан страны и вносящим определенный вклад в процесс формирования
государственного бюджета. Основной причиной

его высокого удельного веса в налоговых доходах
развитых стран является высокий растущий уровень доходов населения в этих странах. Учитывая
опыт зарубежных стран, поступления от налогообложения доходов физических лиц является определяющим источником формирования бюджетных
доходов.
В настоящее время в Казахстане физические
лица уплачивают следующие налоги: налоги с доходов – это индивидуальный подоходный налог
(ИНП); налоги с собственности (в том числе с имущества: налог на транспортные средства, налог на
имущество с физических лиц и земельный налог;
единый совокупный платеж (ЕСП).
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С 1 января 2019 года в Казахстане введен Еди- процентов. В целях снижения налоговой нагрузки
ный совокупный платеж для самозанятых граждан. были увеличены налоговые вычеты, применяемые
ЕСП введен для упрощения регистрации нефор- при исчислении ИПН. Так, стал применяться вычет
мально занятых и легализации их деятельности и в размере минимальной заработной платы (МЗП).
объединяет четыре платежа в один (ИПН и социРассмотрим исполнение государственного
альные платежи) [1].
бюджета по налоговым поступлениям в общем и в
Далее мы рассмотрим налогообложение физи- частности по поступлениям ИПН. За период с 2015
ческих лиц на примере индивидуального подоход- по 2019 годы наблюдается стабильный рост поступного налога, как важного налога с доходов, уплачи- лений ИПН в государственный бюджет республики
ваемых физическими лицами не только в Казах- (Рисунок 1) [3].
стане, но и во многих зарубежных странах.
При этом следует отметить, что в динамике
В целях упрощения исчисления суммы инди- удельный вес ИПН в налоговых поступлениях госвидуального подоходного налога (ИПН) установ- ударственного бюджета колебался незначительно лена фиксированная ставка ИПН в размере 10 про- в среднем его доля составляла около 11% в период
центов. Данная ставка применяется ко всем видам с 2015 по 2019 годы. Минимальная доля наблюдадоходов физических лиц (в том числе вознагражде- лась в 2019 году (9,5%), максимальный удельный
ний (кроме вознаграждений по договорам накопи- вес был в 2015 году -12,3% (Рисунок 1) [3].
тельного страхования) и выигрышей), за исключением дивидендов, которые облагаются по ставке 5

Рисунок 1
Доля ИПН в структуре общих налоговых поступлений государственного бюджета в 2015-2019 гг., %
Примечание - составлено по данным Министерства финансов РК [3]
Индивидуальный подоходный налог занимает
наибольший удельный вес в налоговых поступлениях в местные бюджеты Казахстана. За 20172019гг. сумма поступлений индивидуального подоходного налога в местные бюджеты имеет положительную тенденцию.
Правительством Казахстана одобрена концепция и план мероприятий по переходу к всеобщему
декларированию доходов и имуществу граждан
Республики Казахстан (РК). 18 ноября 2015 года
главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц». Переход к всеобщему
декларированию будет проходить постепенно в течение 7 -10 лет.
Важной целью перехода к всеобщему декларированию доходов и расходов населения является
создание системы эффективного контроля доходов

физических лиц для снижения «теневой» экономики и предупреждения коррупционных проявлений [3].
К декларированию будут подлежать следующие категории физических лиц: совершеннолетние
граждане Казахстана; қандасы и лица, имеющие
вид на жительство; несовершеннолетние лица - при
наличии зарегистрированного на них имущества;
иностранные граждане - при наличии на территории Казахстана имущества или получении доходов
из казахстанских источников, подлежащих обложению самостоятельно (не у источника выплаты) [1,
3].
В стране будет поэтапно внедряться всеобщее
декларирование доходов и имущества (в том числе
активов и обязательств) граждан станы в соответствии главы 71 Налогового кодекса РК [1]. На необходимость внедрения всеобщего декларирования
населения также отмечено в документе Первого
Президента РК Н.А. Назарбаева «План наций – 100
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шагов. Современное государство для всех», это 42- уполномоченному госоргану проводить
й шаг – «Внедрение всеобщего налогового деклари- дальнейшую эффективную работу по повышению
рования доходов и расходов» [4]. Таким образом, уровня налоговой грамотности населения страны и
всеобщее декларирование позволит вводить более др.
персонифицированные льготы: рассматривается
Таким образом, внедрение предложенных в
возможность вычета из налогооблагаемой базы по исследовании рекомендаций будет способствовать
индивидуальному подоходному налогу затрат повышению эффективности системы налогооблограждан на обучение и здравоохранение, однако жения доходов физических лиц, а также способданные льготы потребуют внесения изменений в за- ствовать росту поступлений индивидуального
конодательстве и пр. Также принцип справедливо- налога в доходную часть государственного бюдсти предполагает установление обязанности каж- жета Казахстана в условия внедрения всеобщего
дому физическому лицу принимать участие в фи- декларирования доходов и расходов населения
нансировании расходов государства соразмерно нашей страны.
своим доходам и возможностям.
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У статті автором розглядається вплив реформ щодо забезпечення сталого розвитку держави на
діяльність господарських судів України з позиції широкого бачення оптимізуючих процесів в країні.
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Складний процес побудови в Україні демократичної, соціальної та правової держави з надзвичайною гостротою ставить перед вітчизняними нормотворцями проблеми проведення змістовних реформ
в тих чи інших сферах функціонування державної
влади [1, с. 41]. Їх якість залежить від багатьох факторів, однак у будь-якому разі, в основу мають закладатись керівні орієнтири демократичних трансформацій, що відповідатимуть сучасним економічним та соціальним викликам.
Як не парадоксально, але такі виклики в умовах сучасності потребують від України вжиття термінових заходів щодо формування концептуального бачення розвитку країни [2], адже впровадження в Україні європейських стандартів життя та
вихід України на провідні позиції у світі [3] зумовлює необхідність забезпечення такого розвитку, що
дозволяє задовольнити потреби сучасного покоління без шкоди для майбутніх поколінь [4].
Цілісна система поглядів на подальші шляхи
взаємоінтегрованого гуманітарного, соціального,
економічного та екологічного розвитку країн світу
[2] сформовано вже достатньо давно. В Україні на
законодавчому рівні, де-факто, вона також визначена досить чітко та ємно – окреслено основні проблеми, механізми їх подолання також.
Однак, слід уточнити, що починаючи з 2005
року, внаслідок відсутності сталих стратегічних
орієнтирів щодо розвитку економіки, політичної
нестабільності та проведення перманентних виборчих компаній в Україні посилювалась споживацька
модель розвитку, яка зовсім не відповідає вимогам
сталості [5, с. 232]. Незважаючи на підтримку Україною проголошених резолюцією Генеральної

Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальних цілей сталого
розвитку до 2030 року та прийняття цілої низки нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток
цього напряму діяльності, наразі не сформовано
єдиного цілісного уявлення (концепції) щодо механізмів державного регулювання, спрямованих на
забезпечення сталого розвитку країни, а увагу у
прийнятих документах переважно зосереджено на
аналізі сучасної ситуації у різних сферах життєдіяльності (економічній, екологічній, соціальній
тощо) та констатації проблем, що заважають подальшому розвитку країни. В умовах сучасності Цілі
сталого розвитку не знайшли належного відображення у законах, а відтак не стали дороговказом для
здійснення реформ [6].
Здавалось би, яке відношення реформи щодо
забезпечення сталого розвитку країни мають на діяльність господарських судів в Україні? Ні, не опосередковане, як могло здатись на перший погляд.
Реформи щодо сталого розвитку країни – це звід кардинальних реформаційних процесів, об’єднаних
певною спільністю (провідною ідеєю), яка стрижнево проходить крізь всі соціоекономічні процеси в
країні задля того, щоб досягти запровадження змін
у підходах до управління, якості економічного зростання, політиці зайнятості та сферах охорони здоров'я і освіти [6] й окремо – забезпечені належного
захисту прав, свобод та інтересів осіб, як у публічному полі, так і приватноправовому.
Справа в тому, що сьогодні адміністративноправове забезпечення господарської діяльності в
Україні знаходиться на надзвичайно низькому рі-
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вні. Свідченням чого є судова практика як адмініс- кону «Про судоустрій і статус суддів» [9]. З мометративних, так і господарських судів. Різноманітні нту її старту вже введено адвокатську монополію у
публічно-правові спори щодо неправомірності дій вищих судах, формування нового Верховного
та рішень суб’єктів владних повноважень відобра- Суду, створено Вищу раду правосуддя та Громаджають аспект неналежного здійснення представни- ську раду доброчесності, прийнято закон про Конками держави публічного адміністрування сфери, а ституційний Суд України, розроблено нові процегосподарсько-правові суперечності є «обличчям» суальні кодекси тощо. Також помітно розширено
сучасної економіки країни, стану підприємницької гарантії незалежності суддів за рахунок скасування
культури суб’єктів господарювання, а також показ- п’ятирічного випробувального терміну при признаником рівня інвестиційної привабливості нашого ченні суддів на посаду та введення безстрокового
регіону для зарубіжних інвесторів.
призначення суддів Президентом України за рекоЯкщо в загальному реформи сталого розвитку мендацією оновленої Вищої ради правосуддя, більне забезпечили бажаного ефекту на глобальному шість членів якої обрані суддями. Раніше судді призагальнодержавному рівні, то чи мали вони вплив значалися Парламентом [9].
на діяльність господарських судів в Україні? ЗдійсВодночас момент набрання 15 грудня 2017
нимо спробу з’ясувати шляхом проведення аналізу року чинності Законом України «Про внесення змін
основних реформаційних змін чинного законодав- до Господарського процесуального кодексу Украства, що мають безпосередній вплив на організацію їни, Цивільного процесуального кодексу України,
та функціональність судової влади в Україні та ок- Кодексу адміністративного судочинства України та
ремо судових органів господарської спеціалізації.
інших законодавчих актів» №2147-VIII від
Уточнимо, що на наш погляд, суттєве значення 03.10.2017 року можна розглядати як один із осномають реформи державного управління, правосу- вних та знакових етапів запровадженої в Україні суддя та адміністративно-правова реформа територі- дової реформи, що має вирішальне значення для суального устрою з розумінням того, що всі вони дової реформи в цілому [10].
об’єднані спільною метою – збалансувати розвиток
Як наголошують фахівці, найбільших змін закраїни.
знав саме господарський процес, до якого були імРозпочнемо із реформи державного управ- плементовані норми цивільного та адміністративління, акцент у здійснені якої зміщено на елект- ного процесів. Дехто взагалі вважає, що доцільніше
ронне урядування, як необхідний елемент покра- говорити про нове господарське процесуальне
щення «обслуговування» потреб населення, опти- право, аніж про зміни до нього, адже мало місце помізацію інституту державної служби, та деякі інші.
вне перезавантаження господарського процесу та
Так, зацікавлені особи тепер в змозі отримати поява у ньому багатьох запозичених в порядку уніпослуги у сфері безпеки та суду, завдяки яким мо- фікації процесуального законодавства інститутів
жна онлайн отримати довідки про несудимість, від- [11, с. 4] – проведено уніфікацію термінології та
сутність корупційних правопорушень, подати заяву процедур господарського, цивільного та адміністдо суду [7], однак чи вдосталь цього для підняття ративного процесів; чітко визначено завдання та зарівня довіри громади до судової влади чи покра- сади господарського судочинства; обов’язковою
щення доступу до справедливого правосуддя? Зро- стає не лише повне аудіо-, а й відеофіксування сузуміло, що ні. Тому поряд із розробкою та реаліза- дового засідання; розширено перелік способів суцією зазначеної реформи перед нормотворяцями дового захисту, фактично він не є вичерпним; впростояло ще одне ключове завдання – сформувати ваджено нові правила юрисдикції; запроваджено
стратегічне бачення реформування судоустрою, су- інститут свідків, як субсидіарне джерело доказів,
дочинства та суміжних правових інститутів, а та- розширено перелік доказів, встановлено новий покож визначити механізм впровадження плану дій рядок подання доказів; внесено зміни до форм госщодо його реалізації.
подарського судочинства; запроваджено «електЦікавим є те, що програмою SIGMA у базо- ронний суд» [10], тощо
Однак, вже наприкінці 2019 – на початку 2020
вому звіті про принципи державного управління
(Ukraine Baseline Measurement Report 2018) відзна- років в Україні була проведена чергова судова речено значний вплив судової реформи на стан дер- форма. Зокрема, 16 жовтня 2019 року Верховна
жавного управління в Україні. Тобто ця реформа, з Рада України прийняла Закон України № 193-IX
однієї сторони, є самостійною, однак з іншої – скла- «Про внесення змін до Закону України «Про судодовою оптимізаційних процесів державного управ- устрій і статус суддів» та деяких законів України
щодо діяльності органів суддівського врядування»,
ління.
Ми більш схильні до думки, що вона є само- а 15 січня 2020 року – Закон України № 460-IX
стійним інструментом забезпечення збалансова- «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального
ного розвитку в країні, адже сфера її впливу є спекодексу України, Кодексу адміністративного судоціалізованою, маючи на меті покращити доступ до чинства України щодо вдосконалення порядку розправосуддя загалом та оптимізувати діяльність су- гляду судових справ» [12]. Зазначеними законами
дових органів різних спеціалізацій зокрема.
оптимізовано господарське судочинство шляхом
Уточнимо, що у 2016 році стартувала консти- зміни положень щодо відводу судді, заходів забезтуційна судова реформа [8], яка включає внесення печення позову, залишення позовної заяви без руху
змін до Конституції України, прийняття нового За- та зупинення провадження у справі. Зміни торкну-
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лися і перегляду судових рішень, у тому числі залу2. Проект Концепції переходу України до стачення третіх осіб до апеляційного розгляду та ви- лого розвитку. Всеукраїнська екологічна ліга. URL:
значено випадки, коли можливе касаційне оскар- https://clck.ru/R7rTp
ження судових рішень [13].
3. Про Стратегію сталого розвитку «Україна І це тільки процесуальний аспект судової ре- 2020»:Указ Президента України від 12.01.2015 №
форми. Інший невеличкий приклад стосується ство- 5/2015. Урядовий кур'єр. 2015. № 6
рення місцевих окружних судів замість місцевих
4. Сталий розвиток. Центр екологічної сертирайонних. У цьому випадку реформа судової сис- фікації
та
маркування.
2018.
URL:
теми прямо залежить від реформування адміністра- https://www.ecolabel.org.ua/stalij-rozvitok
тивно-територіального устрою країни, без прове5. Сталий розвиток суспільства: навчальний
дення якої створення місцевих окружних судів не посібник; авт.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Семає сенсу (і яка, на щастя, так і не втілена). Нагаль- реда, Т. Тимочко. 2 вид. К.; 2011. 392 с.
ної потреби у кардинальній зміні судової системи в
6. Воронцов С.Б. Бурбела Т.М. Сучасний стан
той час, коли в країні йшла війна, не було, відволі- та проблеми формування підходів до забезпечення
кались людські, матеріальні та інші ресурси країни сталого розвитку України. Національний інститут
[14].
стратегічних
досліджень.
2020.
URL:
Проте, не вирішивши вказаних проблем, нещо- https://niss.gov.ua/sites/default/
files/2020давно Кабінет Міністрів України погодив проєкти 07/suchasnyi-stan-zabezbechennya-stalogo-rosvytkuпостанов про утворення та ліквідацію районів, згі- ukrainy.pdf
дно з якими в Україні будуть ліквідовані існуючі
7. Звіт про виконання у 2018 році стратегії ре490 районів та створено 129 нових. Тепер новий ад- формування державного управління України на
міністративно-територіальний поділ повинна затве- 2016 — 2020 роки. Урядовий портал. 2019. URL:
рдити Верховна Рада України. Проте, у якому ви- https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%
гляді із стін Ради вийде фінальний документ, неві- 20office/03_zvit_ukr_web.pdf
домо, оскільки комітети Ради вже погодили
8. Кучерук Н. Судова реформа: 10 ключових
створення ще декількох додаткових районів, а за- новацій. Юридична газета. 2017. №40 (590). URL:
пропоноване Урядом, змінює ту концепцію рефор- https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudovaмування судової системи, яка була затверджена ще praktika/sudova-reforma-10-klyuchovih-novaciy.html
в 2017 році [15].
9. Звіт про базові вимірювання: Принципи
Таким чином, підбиваючи підсумок, вплив ре- державного управління. Урядовий портал. 2019.
форм щодо забезпечення сталого розвитку держави URL:
на діяльність господарських судів України слід ро- https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reform
зглядати з позиції широкого бачення оптимізуючих %20office/Ukraine%20Baseline%20Measurement%2
процесів в країні, які покликані забезпечити її зба- 0Report%202018_UA.pdf
лансований розвиток у всіх сферах, у тому числі –
10. Фомін А.І. Топ-10 змін до господарського
в аспекті здійснення справедливого, доступного та процесуального кодексу україни. Barristers. 2018.
своєчасного відправлення правосуддя у справах го- URL:
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більшість реформаторських змін господарського
11. Закірова С. Можливості та ризики нового
судочинства впроваджують позивні модернізації у Господарського процесуального кодексу України.
діяльності господарських судів України, однак, з Громадська думка про правотворення. 2018. №
іншої сторони вони мають певні неточності, які мо- 1(145). С. 2–18.
жна вирішити способом «коректировних змін» без
12. Про схвалення Концепції першочергових
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В данной статье рассматриваются особенности аффилированных сделок с недвижимостью, а
также арбитражная и судебная практика, анализ выявленных проблем в данной сфере.
Сделки с недвижимым имуществом представляют собой важную составляющую хозяйственного
оборота и оказывают важное значение в деятельности и в жизни граждан, а также юридических лиц.
Аффилированность — один из возможных критериев признания за лицом статуса заинтересованного (в контексте положений п. 1 ст. 19 закона «О банкротстве» от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Вместе с
тем понятие «заинтересованность» в разных правовых контекстах раскрывается еще более чем в десятке федеральных нормативных актов
Сделки с заинтересованностью – это сделки, осложненные конфликтом интересов. А поскольку конфликт интересов – это ситуация выбора управленческого решения,в которой собственный интерес субъекта управления приходит в противоречие с благом компании, то в рассматриваемом случае конфликт
возникает между интересами самого акционерного общества и собственными интересами лиц, заинтересованными в совершении сделки.
Abstract.
This article examines the features of affiliated real estate transactions, as well as arbitration and court practice, analysis of the identified problems in this area.
Real estate transactions represent an important component of economic turnover and play an important role
in the activities and lives of citizens and legal entities.
Affiliation is one of the possible criteria for recognizing a person's status of an interested party (in the context
of the provisions of clause 1 of article 19 of the Bankruptcy Law dated 26.10.2002 No. 127-FZ). At the same time,
the concept of "interest" in different legal contexts is disclosed in more than a dozen federal regulations
Interested party transactions are transactions complicated by a conflict of interest. And since a conflict of
interest is a situation of choosing a management decision, in which the self-interest of the subject of management
comes into conflict with the good of the company, then in this case, a conflict arises between the interests of the
joint-stock company itself and the self-interests of persons interested in the transaction.
Ключевые слова: правовое регулирование, сделки с недвижимостью, аффилированные лица,
аффилированные сделки,законодательство,объект права.
Keywords: legal regulation, real estate transactions, affiliated persons, affiliated transactions, legislation,
object of law.
В юридической литературе пон ятие «аффилирован н ости» и «взаимозависимости» встречается
достаточн о часто. Он о обозн ачает н аличие связи
между юридическими и физическими лицами и н е

имеет какой-либо н егативн ой окраски. Сама по
себе «аффилирован н ость» н е является правон арушен ием.
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Рисунок 1 - Аффилированные лица и компании [8, с.51].
Также в различн ой литературе рассматривались различн ые аспекты, как теоретической
н аправлен н ости, так и практического статуса аффилирован н ых лиц, как в граждан ских правоотн ошен иях, так и в сфере публичн ого права3.
В числе первых актов, содержащих определен ие пон ятия аффилирован н ого лица, можн о
н азвать Указ Президен та Р Ф «О мерах по орган изации рын ка цен н ых бумаг в процессе приватизации государствен н ых и му н иципальн ых
предприятий»4 от 07.10.1992 г., в приложен иях №
1 и № 2 которого говорилось, что под аффилирован н ыми лицами физического или юридического
лица пон имаются их управля ющие, директора и
должн остн ые лица, учредите ли, а также акцион еры, которым прин адлежат 25 и более процен тов голосующих акций. Кроме этого, в число
аффилирован н ых лиц управляю щего включались
все ин вестицион н ые фон ды, заключившие с н им
договор об управлен ии ин вестицион н ым фон дом
[4].
Сделки с аффилирован н ыми (взаимозависимыми) лицами зачастую отн осятся к кон тролируемым со сторон ы н алоговой ин стан ции и н есут в
себе риски призн ан ия их н едействительн ыми.
Оспорить такие сделки могут как собствен н ики
компан ии, так и управляющий в процессе бан кротства.
Также, н еобходимо отметить, что для аффилирован н ых
лиц
предусмотрен ы
строгие
огран ичен ия и правила, касающиеся осведомлен н ости других корпораций. Это озн ачает, что в
процессе сделок общества должн ы оповещать
ин ые орган изации об имеющейся взаимосвязи. В
дан н ом случае возн икают смежн ые отн ошен ия,

регулируемые корпоративн ым и ин формацион н ым правом. Ин формация и ее сущн ость изучен а мн огими авторами, особен н о в период
призн ан ия ее объектом прав, актуальн ость характеристик н е потерян а и в н астоящее время. Об аффилирован н ости должн ы оповещаться кон тролирующие ин стан ции и должен предоставляться
список зависимых лиц.
Имен н о афилирован н ые лица между собой
могут совершать сделки по купле-продажи, при
этом н еобходимо, чтобы цен а такой сделки соответствовала рын очн ой цен е. Р ын очн ую цен у
можн о определить одн им из следующих методов:
метод сопоставимых рын очн ых цен ; методы цен ы
последующей реализации; затратн ый метод; метод
сопоставимой рен табельн ости; метод распределен ия прибыли.
Р ассмотрим граждан ско-правовую ответствен н ость за н есоблюден ие требован ий к сделкам, совершен н ым аффилирован н ыми лицами.
Согласн о статье 84 Закон а N 208-ФЗ, сделка, в совершен ии которой имеется заин тересован н ость,
совершен н ая с н арушен ием требован ий к сделке,
предусмотрен н ых н астоящим Федеральн ым закон ом, может быть призн ан а н едействительн ой
по иску общества или акцион ера. Заин тересован н ое лицо н есет перед обществом ответствен н ость в размере убытков, причин ен н ых им
обществу [4]. В случае, если ответствен н ость
н есут н есколько лиц, их ответствен н ость перед
обществом является солидарн ой.
Так, договорн ые отн ошен ия, между аффилирован н ыми лицами, как правило, возн икают при
появлен ии у одн ой или н екоторого числа ор-
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ган изаций, возможн ости, учитывая условия дого- соблюден ы н еобходимые корпоративн ые процевора, влиять н а решен ие, которое прин имает сто- дуры по их одобрен ию в последн ее время
рон а (юр. лицо.) В этом случае под влиян ием н а стан овится весьма распростран ен н ым способом
прин ятие решен ий подкон трольн ой сторон ой защиты имуществен н ых ин тересов компан ии и ее
подразумевается: [10, c. 11]
собствен н иков.
1. Возможн ость устан овлен ия каких-либо
Судебн ая практика по вопросу аффилироусловий, определяющих возможн ость и дин амику ван н ых лиц физического лица складывалась
веден ия другой компан ией предприн имательской весьма противоречиво до момен та прин ятия Предеятельн ости.
зидиумом Высшего Арбитражн ого Суда Р оссий2. Возможн ость реализовать полн омочия ис- ской Федерации Постан овлен ия № 14613/11 от 22
полн ительн ого орган а сторон н его юрлица.
марта 2012 по делу № А60-41550/2010 [5], являю3. Возможн ость осуществлять проверки юри- щегося обязательн ым к примен ен ию всеми арбитдиеского лица.
ражн ыми судами, и с условием о возможн ости пеКак уже указывалось выше, одн ой из форм за- ресмотра вступивших в силу судебн ых актов арвисимости активирован н ых лиц призн аются род- битражн ых судов по делам со схожими
ствен н ые отн ошен ия.
фактическими обстоятельствами, прин ятых н а
Также положен иями п. 6.1 ст. 45 ФЗ N 14-ФЗ осн ован ии н орм права в истолкован ии, расходя"Об ООО», лицо может призн аваться аффилиро- щемся с содержащимся в н астоящем постан овван н ым исходя из существующих требован ий за- лен ии.
кон одательства Р Ф.
В дан н ом деле мин оритарн ый акцион ер обН аличие вышеуказан н ых закон одательн ых ратился в суд с иском о призн ан ии договора куплин орм обязывает аффилирован н ых лиц общества продажи н едвижимого имущества н едействиуведомлять письмен н о общество о факте тельн ым и примен ен ием последствий его н едейприн адлежн ости долей либо их части н е позже 10 ствительн ости в виде двусторон н ей реституции.
дн ей с момен та их приобретен ия, если их н аличие
Заявитель в оспариваемой сделке указывал н а
определяет права лиц, касаемо распоряжен ия 20 % заин тересован н ость ген еральн ого директора оби более от всех голосов.
щества, поскольку покупателем по договору выстуТакже предполагается ответствен н ость аффи- пала его падчерица (дочь супруги).
лирован н ого лица перед обществом при
В удовлетворен ии требован ия заявителя сувозн икн овен ии последствий (ущерба) по причин е дами н ижестоящих ин стан ций было отказан о.
н е предоставлен ия им н еобходимой ин формации.
Суды указывали н а то, что приведен н ые обЕсли затрон уть, проблемы реализации за- стоятельства н е позволяют квалифицировать догокон одательства об аффилирован н ых лицах и сде- вор купли-продажи н едвижимости как сделку с
лок с н ими, то н еобходимо сказать, что существо- заин тересован н остью, в том числе ввиду отсутван ие такого рода проблем связан о с их н едоста- ствия группы лиц, в связи с имеющимся закон одаточн ой эффективн остью, которая характеризуется тельством.
достижен ием определен н ых целей.
Суды исходили из буквальн ого толкован ия
Н а сегодн яшн ий ден ь закон одательство в це- статьи 4 Закон а о кон курен ции, которая н е предулом н е содержат положен ий, которые в полн ой сматривает н аличия аффилирован н ых лиц у физимере создают четкий правовой механ изм, обеспе- ческого лица, н е осуществляющего предприн имачивающий возможн ость разрешен ия кон фликта тельскую деятельн ость.
ин тересов возн икающего между обществом и
Судами был сделан вывод о том, что покон тролирующими его лицами, а также спо- скольку н а момен т совершен ия сделки
собн ыми предоставить субъектам возможн ость ре- ген еральн ый директор общества н е был
ализации прин ципов приобретен ия граждан ских един ствен н ым или мажоритарн ым акцион ером,
прав и обязан н остей по своей воле и в своих ин те- то падчерица (дочь супруги) н е является аффилиресах.
рован н ым лицом ген еральн ого директора.
Квалификация сделок, в совершен ии которых
Кроме того, указан н ые лица по отн ошен ию
имеется заин тересован н ость, является зн ачимой друг к другу н е являются супругами, родителями и
для каждой из сторон сделки, поскольку н ару- детьми, братьями и (или) сестрами, в связи с чем
шен ие н еобходимых корпоративн ых процедур примен ительн о к положен иям Закон а о кон купри заключен ии сделки может повлечь ее н едей- рен ции н е могут считаться группой лиц.
ствительн ость и как следствие этого двустоТак, президиум Высшего Арбитражн ого Суда
рон н юю реституцию, что бывает совершен н о Р Ф решен ия н ижестоящих судов отмен ил, указав
н ежелательн о для сторон сделки.
что судами н е учтен о то, что дан н ая правовая поОдн им из способов защиты н арушен н ых зиция, по сути, озн ачает, что устан овлен н ый Заграждан ских прав является призн ан ие судом оспо- кон ом об акцион ерн ых обществах порядок для
римой сделки н едействительн ой и примен ен ие сделок с заин тересован н остью действует лишь в
последствий ее н едействительн ости (статья 12 отн ошен ии родствен н иков, прямо н азван н ых в
Граждан ского кодекса Р оссийской Федерации).
пун кте 1 статьи Закон а об акцион ерн ых общеПризн ан ие сделок н едействительн ыми н а ствах. Таким образом высшая ин стан ция позвотом осн ован ии, что при их заключен ии н е были лила более широкое толкован ие указан н ых н орм.
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Поскольку осн ован ия аффилирован н ости
Прин ятие указан н ого Постан овлен ия Выслиц в Закон е об акцион ерн ых обществах н е рас- шего Арбитражн ого Суда Р оссийской Федерации
крываются, состав лиц, призн аваемых аффилиро- поставило точку в вопросе возможн ости
ван н ыми лицами по отн ошен ию к тем, что прямо отн есен ия физических лиц к аффилирован н ым,
н азван ы в пун кте 1 статьи 81 Закон а об ак- поскольку до его прин ятия един ообразие в суцион ерн ых обществах, определяется поло- дебн ой практике по дан н ому вопросу отсутствожен иями статьи 4 Закон а о кон курен ции. При вало.
этом для призн ан ия какоголибо лица аффилироКак уже было отмечен о выше, проблема сован н ым статья 4 Закон а о кон курен ции также н е стоит в том, что в закон одательстве н е отражен ы в
требует н аличия у н его статуса ин дивидуальн ого полн ой мере вопросы, связан н ые со сделками, сопредприн имателя или осуществлен ия им пред- вершаемыми с участием и под влиян ием аффилиприн имательской деятельн ости без оформлен ия рован н ых лиц. Н е достаточн о проработан ы и вотакого статуса.
просы, связан н ые с формами влиян ия аффилироСледовательн о, для целей примен ен ия поло- ван н ых лиц н а зави симых от н их субъектов
жен ий пун кта 1 статьи 81 Закон а об акцион ерн ых предприн имательской деятельн ости.
обществах статус ин дивидуальн ого предприн имаТакже н еобходимо отметить, что н и один из
теля или зан ятие предприн имательской дея- н ормативн ых актов н е определил даты, с которой
тельн остью н е требуется н и для физических лиц, лицо можн о считать аффилирован н ым. Тем н е
по отн ошен ию к которым устан авливаются аффи- мен ее, особую зн ачимость такое положен ие имеет
лирован н ые лица, н и для самих аффилирован н ых для акцион ерн ых отн ошен ий, так как общие
лиц. Такой подход зн ачительн о расширяет воз- рамки регулирован ия отн ошен ий с их участием
можн ости судебн ой ин стан ции по призн ан ию тех были закреплен ы в 1995 году, а само пон ятие дан о
или ин ых лиц аффилирован н ыми, при н арушен ии в 1998 году. Эти и другие обстоятельства свиде
ин тересов заин тересован н ых лиц.
тельствуют о том, что уже (застройщиком), а факПоскольку условия пун кта 1 статьи 81 Закон а тические ин вестиции (в том числе с использооб акцион ерн ых обществах, при которых устан ав- ван ием вексельн ых схем) произведен ы в пользу
ливается заин тересован н ость в совершен ии обще- другого юридического лица, формальн о самостояством сделок, введен ы для кон кретн ых физиче- тельн ого, н о фактически подкон трольн ого заских лиц с учетом степен и их родства и положен ия стройщику или кон тролируемого тем же лицом,
по отн ошен ию к обществу, то для целей устан ов- что и застройщик.
лен ия их аффилирован н ых лиц подлежат приВ итоге, по окон чан ии строительства гражмен ен ию критерии статьи 4 Закон а о кон ку- дан ин -соин вестор получает н е заветн ую кваррен ции, предн азн ачен н ые для определен ия лиц, тиру, а вложен н ые им ден ежн ые средства, обесаффилирован н ых физическим лицам, н о без учета цен ен н ые ин фляцией. При этом правового метого, зан имаются ли он и предприн имательской хан изма давн о н азрела н еобходи мость в
деятельн остью.
прин ятии отдельн ого закон а, регламен ти руюКак указал суд согласн о статье 4 Закон а о щего деятельн ость таких специфических субъектов
кон курен ции (в редакции, действовавшей н а мо- делового оборота, как аффилирован н ые лица, либо
мен т совершен ия сделки) аффилирован н ыми ли- во вн едрен ии соответствующего пон ятия в Гражцами физического лица призн авались лица, дан ский кодекс Р Ф при условии определен ия
прин адлежащие к той группе лиц, к которой граждан скоправовых последствий аффилироприн адлежит дан н ое физическое лицо, а физиче- ван н ости [1].
ские лица, являющиеся супругами, родителями и
В н астоящее время сделки между взаимозавидетьми, братьями и (или) сестрами, образовывали симыми и аффилирован н ыми лицами получили
группу лиц.
очен ь широкое распростран ен ие. Орган изации заИ поскольку покупатель по оспариваемого до- ключают договоры купли-продажи имущества с
говору выступила дочь супруги ген еральн ого ди- фирмами, которые являются их учредителями, доректора общества, которая вместе с матерью обра- черн ими орган изациями и другими, зависимыми
зует группу лиц, то он а должн а быть призн ан а аф- от н их партн ерами. Используя в таких сделках зафилирован н ым лицом супруги ген еральн ого вышен н ые или зан ижен н ые цен ы, хозяйствуюдиректора общества, в силу чего оспариваемый до- щие субъекты оптимизируют свои н алоговые обяговор отвечает призн акам сделки, в совершен ии зательства.
которой
имеется
заин тересован н ость
Таким образом, в современ н ом порядке заген еральн ого директора общества.
ключен ия сделок с участием аффилирован н ых лиц
Н есомн ен н о, имеющиеся разъясн ен ия Выс- н аблюдается мн ожество различн ых проблем.
шего Арбитражн ого Суда Р оссийской Федерации Выше рассмотрен ы лишь н екоторые из н их. Поряо квалификации субъектов в качестве аффилиро- док заключен ия дан н ых сделок осложн ен субъекван н ых лиц физического лица являются положи- тивн ыми
отн ошен иями
сторон
сделки,
тельн ым момен том для определен ия заин тересо- участн иков корпорации. Осложн ен н ый порядок
ван н ости в реализации подобн ых сделок и способ- заключен ия сделок н еобходим для предотвраствуют един ообразию судебн ой практики по щен ия факта возможн ого злоупотреблен ия имеюоспариван ию соответствующих сделок.
щимися у заин тересован н ых лиц правами [9, с.32].
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Тем самым, заин тересован н ость проявляется
5. Арбитражн ый процессуальн ый кодекс Р осв том, что в зависимости от результатов сделки сийской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ(ред. от
определен н ые преферен ции (предпочтен ие, осо- 08.06.2020) // Р оссийская газета. – 2002. – 27 июля
бые условия) получают родствен н ики руководите- (№ 137).
лей или аффилирован н ые с н ими лица. Аффили5. Постан овлен ие Президиума Высшего Аррован н ое лицо может выступать в сделке в каче- битражн ого Суда от 22 марта 2017 № 14613/11 по
стве выгодоприобретателя. Поскольку он о может делу № А6041550/2010 // Вестн ик ВАС Р Ф – 2017
оказать влиян ие н а прин ятие решен ия по сделке – № 7.
одн им из руководителей компан ии, сделка
6.Аппак Т.Д. Правовое регулирован ие госупризн ается совершаемой с заин тересован н остью.
дарственной регистрации прав н а недвижимое
имущество и сделок с н им // Юрист, 2019. – 17 с.
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