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AN ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM AND PRINCIPAL COMPONENT 

ANALYSIS: A HYBRIDIZED METHOD FOR VIRAL HEPATITIS DIAGNOSIS SYSTEM 

 

Abstract 

 Viral Hepatitis is considered a significant public health challenge and an issue that affects the deaths of 

approximately 1.34 million people per year and takes man's life. Thus, robust data mining techniques require the 

diagnosis of the disease by offering a successful interpretation of the medical datasets and are still a significant 

problem that needs to be addressed by researchers. Different learning methods have been developed for disease 

diagnosis purposes. Hence, many previous methods in the literature lack the ensemble learning of the clinical data 

to improve the classification accuracy by hybridizing the outputs for various prediction systems. However, this 

study proposed a hybridizes the machine learning method based on Principal Component Analysis (PCA) and 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) to Improve the Accuracy of the hepatitis diagnosis. PCA is used 

to reduce the hepatitis disease features space dimensionality of the selected dataset that is taken from the UCI 

Repository Databases. Therefore, 19 feature attributes are reduced to 8 using the PCA technique. The reduced 

features are given to inputs ANFIS classifier to evaluate the accuracy performance. The hybrid PCA-ANFIS 

method is achieved remarkable higher Accuracy (97.41%) compared with the state-of-the-art, and it can be an 

adopted tool for diagnosing Hepatitis. 

 

Keywords: Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), Principal Component Analysis (PCA), Attribute 

Selection, Classification, Hepatitis. 

 

 Introduction. Hepatitis is inflammation of 

hepatocytes in the liver due to infectious viruses and 

noninfectious agents. Therefore, viral Hepatitis is a 

most important public health challenge requiring an ur-

gent response, reasoning that approximately 1.34 mil-

lion die annually [1]. It has five main types of Hepatitis: 

A, B, C, D, and E. In actuality, B and C lead to chronic 

disease in millions. They are the main factor in fatalities 

from viral Hepatitis, liver cancer, and liver cirrhosis. 

Hepatitis B and C infections are estimated to affect 354 

million people, yet for most of them, diagnosis and 

treatment are still out of reach [2]. Thus, early-stage 

hepatitis prediction is a significant factor in efficient 

treatment for disease decisions [3]. Many supervised 

and unsupervised Machine-learning (ML) techniques 

have proposed an automatic prediction system in sev-

eral medical applications [4]. Hence, singly and hybrid 

learning algorithms are adopted in the literature and 

achieved significant results for different diagnosis 

problems [5], [6], [7]. Moreover, attaining a better per-

formance average for disease diagnosis in the medical 

field remains a critical issue in most research recently 

[8]. Consequently, prominent researchers have recently 

used neural networks and fuzzy inference methods in 

medical diagnostic [9]. 

 In the current study, a hybrid method (PCA-

ANFIS) for the diagnosis of hepatitis disease is pro-

posed. The technique combines an adaptive neuro-

fuzzy inference system and PCA to enhance the Accu-

racy of the hepatitis diagnosis. PCA is used to reduce 

the feature space dimensionality of the selected UCI da-

taset and retain the essential information from the data. 

However, to categorize the hepatitis dataset by the clas-

ses, the chosen attributes are sent to the ANFIS. The 

UCI dataset was gained from the UCI Repository in ML 

Databases. In the classification phase, these reduced 

features by PCA will be given to inputs ANFIS classi-

fier to evaluate the accuracy performance. The remain-

der of the essay is structured as follows: The related 

studies on hepatitis illness diagnostics are reviewed and 

criticized in Section 2. While Section 3, the proposed 

method and materials are presented. Besides, the exper-

imental results are shown in Section 4. Finally, this 

study's conclusion and future works are stated in Sec-

tion 5. 

 

 Related Works: Exploring new methods by re-

searchers to develop an effective and robust disease de-

tection in human diseases faced challenges and issues. 

However, a large number of modern techniques in 

learning methods are presented in the literature. These 

techniques include single, hybrid, and combined ap-

proaches to diagnosing human diseases in the medical 

field. 

 According to [18], Nivaan et al. (2020) proposed 

a logistic regression model on the hepatitis disease da-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-19142-4-10
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taset from UCI-ML. The paper conducted a logistic re-

gression that provides analysis results with a classifica-

tion accuracy of (83.33%). Besides, Basarslan et al. 

(2019) developed a system to aid the decision parame-

ters for clinical persons in hepatitis diagnosis based on 

correlation and fuzzy-based-rough attribute selection 

approach. Then data were classified using techniques 

such as Random-forest, K nearest neighbor, Naïve-

Bayes, and Logistic regression. The Accuracy obtained 

using the Random Forest algorithm (84.9%) is better 

than other methods [17]. Likewise, in [16], Sahebi et al. 

(2020) suggest providing a feature selection method for 

dimension reduction, referred to as GeFeS, which is 

based on a parallel genetic algorithm (GA). This article 

introduces an improvement of the mutation and cross-

over operators using a new operator. Different UCI da-

tasets were applied for experimental, and their perfor-

mance accuracy was (94.28%) with features attributes 

reduced. The proposed model validated by adopted 

cross-validation is integrated into the GA process. Be-

sides, the hepatitis disease diagnosis method is pre-

sented by Ahmad et al. [14]. The method uses infor-

mation gain to features reduction and ANFIS to receive 

the selected attributes to make a hepatitis illness diag-

nosis. The experimental results achieved (95.24%) ac-

curacy. Likewise, a detecting hepatitis disease method 

by Sartakhti et al.(2012) in [15] is presented by using 

SVM and simulated an annealing algorithm (SVM-

SA). The (SVM-SA) hybrid method implemented on 

UCI clinical dataset with tenfold cross-validation and 

tuned parameters enhances classification accuracy. The 

accuracy result of the SVM-SA method is (96.25%). 

Finally, a work by Elaboudi and Benhlima [19] intro-

duced a model based on the stochastic optimization 

method and PCA technique. The optimization method 

includes SVM with CEO (Cross-Entropy Optimiza-

tion). The classification accuracy of the model was 

achieved (97.2%).  

 Materials and Methods: This Section describes 

the materials and phases for the proposed hybridized 

method, including details for the PCA-ANFIS system, 

data preparation and preprocessing principal compo-

nent analysis (PCA), and Adaptive Neuro-Fuzzy Infer-

ence System (ANFIS).  

A. Proposed (PCA-ANFIS) Model: In this Sec-

tion, different steps are presented and described in de-

tail to provide a big picture for the proposing PCA-

ANFIS model. The first step in the hybridized method 

is the preparation and preprocessing of the dataset se-

lected. In this step, the Hepatitis dataset is taken from 

the UCI machine learning repository and then prepro-

cessed. At the same time, the second step aims to ex-

tract the valuable attributes from data obtained by the 

first step using the PCA technique. Lastly, the third step 

intends to evaluate the classification's performance us-

ing the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 

(ANFIS). Figure 1 shows the proposed system's 

flowchart, as shown in Figure 1. 

 
Figure 1  Flowchart of the proposed system 

 

B. Data Preparation: The UCI - dataset selected 

is taken out from the machine-learning repository. The 

UCI- dataset was collected from Carnegie-Mellon Uni-

versity by Gail Gong (http://archive.ics.uci.edu/ml/da-

tasets/Hepatitis). The dataset consists of 155 records 

and 20 attributes (one of them for the class). Besides, 

there are two classes, 123 records (79.35%) for the 

"live" class and 32 records (20.65%) for the "die" class. 

Table 1 shows the attributes and their values as in the 

repository. Table 1 lists all attributes of the Hepatitis 

UCI dataset. 

 

  

Hepatitis Dataset 

(Preparation & Preprocessing) 

Principal Component Analysis 

(Feature Selection)  

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 

System (Classification)  

Live Die 
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Table 1  

Features “Attributes” of the Hepatitis UCI- Dataset 

No. Name of Attribute Value 

1 Class  DIE, LIVE 

2 Age 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 

3 Sex Male, Female 

4 Steroid Yes, No 

5 Antivirals Yes, No 

6 Fatigue Yes, No 

7 Malaise Yes, No 

8 Anorexia Yes, No 

9 Liver_big Yes, No 

10 Liver_firm Yes, No 

11 Spleen_palable Yes, No 

12 Spiders Yes, No 

13 Ascites Yes, No 

14 Varices Yes, No 

15 Bilirubin  0.39, 0.80, 1.20, 2.00, 3.00, 4.00 

16 ALK_phosphate  33, 80, 120, 160, 200, 250 

17 Sgot 13, 100, 200, 300, 400, 500 

18 Albumin 2.1, 3.0, 3.8, 4.5, 5.0, 6.0 

19 Protime 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 

20 histology Yes, No 

C. Principal Component Analysis: In the classi-
fication phase, attribute selection is a critical strategy 
for determining the importance of attributes connected 
to the class label [20]. Principal Component Analysis 
(PCA) is an unsupervised attribute selection technique; 
it works by projecting a subspace in which the variance 
of projected data is maximized, or the mean square er-
ror between the feature vector and its projection is min-
imized [21][22]. In other words, PCA can be defined as 
determining which features in a set of linearly depend-
ent features are relevant. The "best" eigenvectors of the 
data covariance matrix can be used to define the "best" 
low-dimensional space. Principal components are the 
eigenvectors that correspond to the largest eigenvalues.  

 Suppose x1, x2, x3...xm are N×1 vectors 
Step1: For each feature, calculate the mean using 

the following equation: 

�̅� =
1

𝑀
∑ 𝑥𝑖

𝑀
𝑖=1    (1) 

Step2: Subtract the mean from each value in the 
vector: 

∅𝑖 = �̅� − 𝑥𝑖     (2) 
Step3: From the matrix, A=[∅1 ∅2…∅M ](N×M) 

calculate: 

𝐶 =
1

𝑀
∑ ∅𝑛

𝑀
𝑛=1 ∅𝑛

𝑇 =
1

𝑀
𝐴𝐴𝑇   (3) 

Where C is the sample covariance matrix (N×N), 
which describes the scatter of data. 

Step4: Calculate the eigenvalues of C 

C: λ1>λ2>⋯λN    (4) 
Step5: Calculate the eigenvectors 

C: u1, u1,…,uN     (5) 
The vector x, which is, (𝑥 − �̅�) can be written as 

a linear combination of the eigenvectors, as the follow-
ing: 

𝑥 − �̅� = 𝑏1𝑢1 + 𝑏2𝑢2 + ⋯+ 𝑏𝑁𝑢𝑁  (6)  

𝑥 − �̅� = ∑ 𝑏𝑖𝑢𝑖
𝑁
𝑖=1  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑏𝑖 =

(𝑥−�̅�).𝑢𝑖

(𝑢𝑖.𝑢𝑖)
 (7) 

Step6: Reduce the features by keeping the ones 
(K) corresponding to the highest eigenvalues: 

𝑥 − �̅� = ∑ 𝑏𝑖𝑢𝑖
𝐾
𝑖=1  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝐾 < 𝑁 (8) 

To perform the feature reduction, the linear trans-
formation RN→RK is used as the following: 

[
 
 
 
 
𝑏1

𝑏2

.

.
𝑏𝐾]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝑢1

𝑇

𝑢2
𝑇

.

.
𝑢𝐾

𝑇 ]
 
 
 
 

(𝑥 − �̅�) = 𝑈𝑇(𝑥 − �̅�)  (9) 

D. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
(ANFIS): An ANFIS is an Artificial intelligence (AI) 
kind that combines an Artificial Neural Network 
(ANN) algorithm with a Takagi Sugeno fuzzy logic 
controller [23]. The ANFIS was firstly introduced by 
Jang in 1993 [24], and the architecture of ANFIS is ex-
plained in Figure 2. 

 
Figure 2 The Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Architecture 
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 Assume the ANFIS has two inputs (x and y). The 

first-order fuzzy system consists of two rules (R1 and 

R2). 

𝑹𝟏: 𝐼𝑓 𝑥 𝑖𝑠 𝐴1 𝑎𝑛𝑑 𝑦 𝑖𝑠 𝐵1, 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑓1 = 

= 𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 + 𝑐1   (10) 

𝑹𝟐: 𝐼𝑓 𝑥 𝑖𝑠 𝐴2 𝑎𝑛𝑑 𝑦 𝑖𝑠 𝐵2, 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑓2 = 

= 𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 + 𝑐2   (11) 

 In R1 and R2, the given inputs are labeled with x, 

y, and fuzzy sets are with Ai and Bi; the output is deter-

mined by fuzzy rules labeled with f1 and f2, and the 

linear parameters (consequent part) are indicated by a1, 

b1, c1, a2, b2, c2.  

 The structure of ANFIS comprises five layers, as 

described in Figure 2. The number of neurons per layer 

is different. The first layer is in charge of decomposing 

the inputs using a specific number of membership func-

tions (MFs) for each input. Let the output of the Ai node 

is indicated by 𝑜𝑖
1, 𝑜𝑖

1 is calculated as the following: 

𝑜𝑖
1 = 𝐸𝑥𝑝[−(

𝑥−𝑚𝑖

𝑛𝑖
)

2

]   (12) 

Where x is the input, mi and ni are the MFs param-

eters. 

 The second layer produces the weight by multi-

plying the outputs of the first layer. Each node output 

in this layer denotes the firing strength of a rule(𝑜𝑖
2).  

𝑜𝑖
2 = 𝑤𝑖 = 𝜇𝐴𝑖(𝑥) × 𝜇𝐵𝑖(𝑦), 𝑖 = 1,2  (13) 

 In the third layer, each ith node computes the ratio 

with the ith rule’s firing strength to the summation of all 

rule’s firing strength (normalization), as in the follow-

ing equation. 

𝑜𝑖
3 = 𝑤𝑖̅̅ ̅ =

𝑤𝑖

𝑤1+𝑤2
, (𝑖 = 1,2,… . )  (14) 

 Where 𝑜𝑖
3 and 𝑤𝑖̅̅ ̅ are the outputs from layer 3, 

named normalized firing strengths, 𝑤𝑖 is the output of 

layer 2. 

 Every single node (i) in layer 4 is a square of node 

function, as in the following equation. 

𝑜𝑖
4 = 𝑤𝑖̅̅ ̅𝑓𝑖 = 𝑤𝑖̅̅ ̅ (𝑝𝑖𝑥 + 𝑞𝑖𝑦 + 𝑟𝑖)  (15) 

 Where 𝑜𝑖
4 and 𝑤𝑖̅̅ ̅𝑓𝑖 are the output of layer 4, 𝑓𝑖 is 

the linear functions, 𝑤𝑖̅̅ ̅ is the outputs of layer 3. 𝑝𝑖, 𝑞𝑖, 

𝑟𝑖 are the consequent parameters. 

 Furthermore, finally, the layer 5 computes the 

summation of all incoming signals to produce the final 

output (last single node) as the following: 

𝑜𝑖
5 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = ∑𝑤𝑖̅̅ ̅𝑓𝑖 =

∑ 𝑤𝑖𝑓𝑖𝑖

∑ 𝑤𝑖𝑖
 (16) 

 Where 𝑜𝑖
5 and ∑𝑤𝑖̅̅ ̅𝑓𝑖 are the output of layer 5. 

 Experimental Results for PCA-ANFIS 

Method: After downloading the hepatitis dataset from 

UCI, the data were preprocessed for better analysis. 

The mean value of that attribute replaced the missing 

data in a specific attribute. Then, the PCA is used to 

obtain the best 8 attributes from 19 attributes of the pre-

processed data. WEKA tool has been used to imple-

ment the attribute selection using Ranker search. Table 

2 shows the selected attributes with the best eigenvalue 

(4.446) and ranking (0.766). Table 2 lists the selected 

attributes of Hepatitis by PCA technique. 

Table 2  

Selected attributes by PCA 

No. Attribute 

1 spiders 

2 albumin 

3 fatigue 

4 malaise 

5 ascites 

6 varices 

7 bilirubin 

8 anorexia 

 The data with the selected eight attributes men-

tioned in Table 2 are recommended as input for ANFIS 

classification. The data with selected attributes were di-

vided into training (75%, 116 records) and testing 

(25%, 39 records). Next part, Sugeno fuzzy inference 

system is applied to construct a fuzzy inference system 

(FIS). From the input 8 attributes, the FIS generates 

member functions (MFs), and MFs generate rules, and 

the rules generate rules output, rule output generates 

MF output, and MF output generates the output, which 

is an individual output value as we can see in Figure 3. 

The significant advantage of ANFIS is that it benefits 

of Takagi-Sugeno fuzzy inference system and neural 

learning capabilities[25]. 

 
Figure 3 Constructing of a fuzzy inference system (FIS) 

 
 Eight inputs (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8) were 

passed to the ANFIS that produced the output (z). The 
fuzzy if-then rule of ANFIS is expressed as the follow-
ing: 

 If a1A1 and a2B1 and a3C1 and a4D1 and a5E1 
and a6F1 and a7G1 and a8H1, then 

𝑓1 = 𝑘𝑎1 + 𝑙𝑎2 + 𝑚𝑎3 + 𝑛𝑎4 + 𝑜𝑎5 + 𝑝𝑎6 +
𝑞𝑎7 + 𝑟𝑎8 + 𝑡 (17) 

Individual 
Output

MFS 
Output

Set of 
Ruels

MFS
8 

Attributes
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 Where k, l, m, n, o, p, q, r, t are the linear output 
parameters. 

 Figure 4 shows the MATLAB ANFIS structure. 
Thus, to evaluate the (PCA-ANFIS) method, the accu-
racy measure was calculated as (97.41%). Table 3 

shows the comparison between the PCA-ANFIS and 
other prior works in Accuracy.

 

 
Figure 4 Structure of ANFIS 

Table 3 
Comparison between the PCA-ANFIS and other Prior Works in terms of Accuracy 

Ref Method Accuracy (%) 

[9] (2006) PCA-AIRS 94.12 

[13] (2009) LDA-ANFIS 94.16 

[14] (2019) information gain-ANFIS 95.24 

[16] (2020) GeFeS 94.28 

[26] (2011) PCA-LSSVM 96.12 

[27] (2012) CBR-PSO 94.58 

[28] (2015) RS-BPNN 97.3 

[29] (2011) LFDA-SVM 96.77 

[30] (2021) PCA-SVM 93.55 

The Proposed Method PCA-ANFIS 97.41 

 According to the performance accuracy of classi-
fication results based on the features. The current hy-
brid method achieved (97.41%) accuracy, which is 
higher than previous works such as RS-BPNN (97.3%), 
LFDA-SVM (96.77%), and PCA-LSSVM (96.12%) 
that belong to articles [28], [29], and [26] sequentially. 
Moreover, compared with others, it depends on the 
classification algorithm ANFIS and its accuracy re-
sults. The proposed hybrid approach (PCA-ANFIS) 
also obtained remarkable significant high Accuracy 
better than (LDA-ANFIS) method in [13] and the (in-
formation gain-ANFIS) method in [14] that were its 
Accuracy (94.16%) and (95.24%) consecutively. Thus, 
it can be an adopted tool for diagnosing Hepatitis.  

 Conclusions: Classification accuracy plays a vi-
tal role in developing disease diagnosis methods and 
has been a significant concern for researchers in the lit-
erature for such purposes. Several single learning tech-
niques are presented in the state-of-the-art for disease 
classification. This article aims to diagnose Hepatitis by 
proposing a hybrid medical diagnosis method combin-
ing PCA and the ANFIS to predict Hepatitis disease. 
The hybrid PCA-ANFIS method used several parame-
ters such as: "attribute", "spiders", "albumin", "fa-
tigue", "malaise", "ascites", "varices", "bilirubin", and 
"anorexia". Attributes were reduced using the unsuper-
vised PCA technique to gain a better number of features 
and fed the set of attributes selected to the ANFIS for 
diagnosing Hepatitis disease. 

 The discussed method is evaluated using a real-
world dataset from the UCI Repository of Machine 

Learning Databases. The evaluation results of the per-
formance accuracy have shown that the (PCA-ANFIS) 
method achieved (97.41%) is compared with works that 
have been done before (see Table 3), in particular, 
ANFIS classifiers, namely information gain-ANFIS 
[14] and LDA-ANFIS [13], which obtained (95.24%) 
and (94.16%) also remarkable accuracy such RS-
BPNN [28] for (97.3%) performance accuracy. 

 Future directions intend to focus on the imple-
mentation time reduction and computation by develop-
ing the hybrid PCA-ANFIS method. As well as in-
crease the classification accuracy and apply more clin-
ical datasets in the experimental results. 
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Abstract. 

The article reveals the issues of etiological diagnosis of acute tonsillopharyngitis in children based on the 

study of clinical and anamnestic features of this disease. 
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Tonsillopharyngitis is a common upper respira-

tory tract infection in children, associated mainly with 

viruses, manifested as acute inflammation of the tonsils 

and pharynx. Bacteria are also responsible for the con-

dition, with Streptococcus pyogenes, also known as 

group A beta-hemolytic streptococcus (GABHS), being 

the most important bacterial cause [1]. In a meta-anal-

ysis of studies involving children with sore throat, the 

overall prevalence of GABHS was 37% and 24% 

among children of different ages and in children 

younger than 5 years, respectively [2]. As one of the 

main reasons for seeking medical attention worldwide, 

GABHS tonsillopharyngitis affects about 450 million 

children each year [3-4]. The pediatric population ac-

counts for almost half of all cases, most of which are at 

the age of 5–15 years (30–37%), and the rest (5–10%) 

- up to 5 years [5]. 

The reason why GABHS tonsillopharyngitis is so 

important is that it can lead to complications such as 

acute rheumatic fever (ARA), peritonsillar abscess and 

poststreptococcal glomerulonephritis. The prevalence 

of ARA worldwide ranges from 9.5-18 / 100,000 to 80-

508 / 100,000 [6]. Given that ARA can be prevented 

with proper treatment, it is one of the reasons why many 

physicians prefer antibiotics for tonsillopharyngitis. 

However, the current increase in antibiotic resistance 

has led to the need to limit the use of antibiotics. An 

important difference here is the cause of tonsillo-

pharyngitis [7]. 

In the vast majority of cases, acute tonsillitis is a 

self-resolving disease that is more often caused by a vi-

ral infection, and most patients do not need to take an-

tibiotics. Antimicrobial therapy is required only for ton-

sillopharyngitis caused by beta-hemolytic group A 

streptococcus due to the possible risk of developing 

acute rheumatic fever or glomerulonephritis [8]. Ac-

cording to the European Society for Clinical Affairs, 

BGSA is the most common bacterial pathogen of ton-

sillitis and is isolated in only about 20% of cases [9]. 

Unfortunately, it is partly impossible to distin-

guish between viral and bacterial etiology of the disease 

only on clinical grounds [10], which leads to unjustified 

prescribing of antibiotics, which is associated with an 

increase in resistance of microorganisms [11]. In Eu-

rope, 25,000 patients die each year from antibiotic-re-

sistant infections, with an estimated cost of 1.5 billion 

euros [12]. 

Given the urgency of the problem of irrational use 

of antibacterial drugs, today, the priority is to study the 

features of the ATP, which would distinguish between 

non-streptococcal and streptococcal nature of the dis-

ease. 

The aim of the study. Evaluate epidemiological 

and clinical data on the course of acute tonsillopharyn-

gitis in children with different etiological factors to op-

timize treatment. 

Materials and methods. To achieve this goal, 102 

children with a diagnosis of acute tonsillopharyngitis 

were examined, who were hospitalized in the boxed de-

partment of drip infections of the Regional Children's 

Clinical. From this cohort of patients, depending on the 

obtained results of cultures from the tonsillar surface to 

beta-hemolytic streptococcus group B, II clinical 

groups were formed. The first (I) of them was formed 

by 68 patients with non-streptococcal acute tonsillo-

pharyngitis (nATP), and the second (II) was formed by 

34 children with positive seeding on BGSA - a group 

with streptococcal acute tonsillopharyngitis (sATP). 

The mean age of patients in both groups was 8.63 ± 

0.49 (95% CI: 7.65-9.61) years. The share of boys 

among patients of clinical group I was 52.2%, among 

children of group II - 38.2% (P> 0.05). The main clini-

cal characteristics of the group were comparable. 

At hospitalization of children to a hospital the an-

amnesis collection and clinical inspection on the scale 

developed by us which provided an assessment of ex-

pressiveness of clinical symptoms in points from 0 to 4 

(0 points - no symptom, 1 point - moderate manifesta-

tions, 2 points - average, 3 points - expressed),  4 points 

- significantly pronounced signs). This scale included 

complaints, objective examination data, local changes 

in the tonsils, and the condition of regional lymph 

nodes, which were assessed daily during treatment. 

The research was carried out in accordance with 

the principles of the Declaration of Helsinki. Parents or 
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guardians received informed consent to conduct the re-

search. 

Results and discussion. Analyzing the results of 

anamnestic data, it was found that a burdened epidemi-

ological history in the form of contact with patients 

with acute tonsillitis in the first clinical group occurred 

in 25.0 ± 5.25% of children, and in the second group - 

in 16.8±6.41% of cases (P>0.05). It was noted that the 

predisposition to recurrent acute tonsillopharyngitis in 

the parents of children of the first clinical group on the 

part of the mother occurred in 28.6 ± 5.48% of cases, 

on the part of the father - in 9.1 ± 3.49% of cases. 

Among the group of children with streptococcal ATP, 

such indications occurred in 27.6 ±7.67% and in 13.8 ± 

5.91% of cases (P>0.05). 

During the last two years of follow-up, the annual 

incidence of SARS and tonsillopharyngitis did not dif-

fer significantly in the comparison groups. Thus, in pa-

tients with non-streptococcal ATP, the frequency of 

SARS more than 4 times a year occurred in 60.0±5.94% 

of cases, and the frequency of ATP more than 3 epi-

sodes per year - in 16.0 ±4.45% of cases. Among chil-

dren with streptococcal ATP, the incidence of these dis-

eases was 48.4 ± 8.57% and 19.4 ± 6.78%, respectively 

(P> 0.05). 

The average frequency of ATP per year in the first 

clinical group was 3.2 ± 0.49 (95% CI 2.2-4.2) cases, 

and in the second clinical group - 3.5 ± 0.53 (95% CI 

2) (P> 0.05) case. In the I clinical group the share of 

children who suffered from ATP 1-2 times a year 

reached 20 (47.6 ± 6.06%), 3-5 times a year ATP af-

fected 16 children (38.1 ± 5.89) %) and more than 5 

times a year ATP occurred in 6 patients (14.3 ± 4.25%). 

In the comparison group, the number of patients with 

the corresponding annual frequency of ATP was 16 

(55.2 ± 8.53%), 7 (24.1 ± 7.33%) and 6 (20.7 ± 6.95%), 

respectively. 0.05). The average annual incidence of 

SARS in these groups was 4.04 ± 0.2 (95% CI 2.6-3.4) 

and 3.7 ± 0.25 (95% CI 3.2-4.2) cases, respectively (P> 

0.05). 

In 44 (84.6 ± 4.38%) representatives of the I clin-

ical group and 22 patients (75.9 ± 7.33%) of the sATP 

group there was no seasonality of episodes of acute ton-

sillopharyngitis (P> 0.05). In other children, ATP oc-

curred in the cold season. Due to repeated episodes of 

ATP, 11 children (32.3 ± 5.67%) in the nATP group 

and only 1 child (8.3 ± 4.73%) of the II clinical group 

were registered with an otorhynolaryngologist (P> 

0.05). The diagnosis of "chronic tonsillitis" was veri-

fied in 9 children (17.3 ± 4.59%) in group I and in 3 

patients (10.3 ± 5.21%) in group II (P> 0.05). Chronic 

adenoiditis in the first clinical group occurred in 3 chil-

dren (5.8 ± 2.83%), and in the second group - only in 1 

child (3.4%) (P> 0.05). Tonsillotomy was performed in 

group I of 2 children (3.0%) and 3 patients (9.7 ± 

5.08%) in group II (P> 0.05). The corresponding num-

ber of children who underwent adenotomy was 7.5 ± 

3.19% and 16.1 ± 6.30% of cases (P> 0.05). 

From the anamnesis it is known that in group I in 

20 children (40.8 ± 5.96%) non-streptococcal tonsillo-

pharyngitis occurred for the first time. However, in 10 

patients (20.4 ± 4.89%) the last episode of ATP oc-

curred 1 month before the actual disease, 3-6 months 

ago ATP occurred in 12 patients (24.5 ± 5.22%) and 

more 6 months ago - in 7 patients (14.3 ± 4.25%). In 

the comparison group, only 10 children developed ATP 

for the first time (34.5 ± 8.15%), a month before this 

disease ATP occurred in 7 patients (24.1 ± 7.33%), for 

3-6 months - in 4 patients (13.8 ± 5.92%) and more than 

6 months ago ATP was detected in 8 children (27.6 ± 

7.67%) (in all cases P> 0.05). 

Upon admission to the hospital and during treat-

ment, the clinical symptoms of acute tonsillopharyngi-

tis in children of the comparison groups were evaluated 

according to the scale developed by us. The overall as-

sessment of clinical symptoms of ATP when admission 

to the hospital less than 45.0 points indicated a non-

streptococcal etiology of the disease with a sensitivity 

of 56.7% (95% CI 46.4-66.6) and specificity - 45.5% 

(95% CI 35,  5-55.8). 

Assessing the hyperthermic reaction in children of 

the comparison groups, it was found that in favor of the 

non-streptococcal ATP showed the presence of a child's 

subfebrile body temperature with a specificity of 93.9% 

(95% CI 87.2-97.7), sensitivity 20.9% (95% CI) 13.4-

30.2), while the post-test probability of a positive result 

increased by 27.4%, although higher fever figures re-

duced the post-test probability with a negative nATP 

result by only 4.3%. 

It should be noted that the absence of symptoms of 

intoxication syndrome in children with a high degree of 

specificity - 91.4% confirms the non-streptococcal eti-

ology of the disease. At the same time, this test in the 

vast majority of cases is accompanied by false-negative 

results - 96%. 

It is believed that the presence of cough in patients 

with ATP is usually associated with non-streptococcal 

etiology of the disease. In our study, the absence of 

cough was in favor of non-streptococcal ATP with a 

sensitivity of 35.3% (95% CI 26.0-45.5), specificity - 

76.5% (95% CI 67.0-84.4), a positive predictable value 

- 60.0% (95% CI 46.4-72.6), negative predictability - 

54.2% (95% CI 45.6-62.6). The presence of such a 

symptom as the absence of cough increased the proba-

bility of non-streptococcal nature of ATP by 10.0%, 

and its absence reduced the risk of non-streptococcal 

etiology of the disease by only 4.2%. 

Examination of the oropharynx in patients with 

non-streptococcal ATP showed a clear tendency to less 

pronounced hyperemia of the tonsils. Thus, the exuda-

tive component of tonsillitis, estimated at less than 3 

points, indicated the presence of a non-streptococcal 

ATP in a child with a sensitivity of 42.4% (95% CI 

32.5-51.7), specificity - 69.7% (95%) CI 59.7-78.5), the 

estimated value with a positive result - 58.3% (95% CI 

46.1-65.8) and a negative result - 54.8% (95% CI 45.7- 

63.6). 

These data suggest that the indicators of local in-

flammation and clinical manifestations of the general 

inflammatory reaction were slightly less pronounced in 

patients with non-streptococcal ATP. However, none of 

these markers of acute tonsillopharyngitis had both suf-

ficient sensitivity and specificity for the probable sepa-

ration of non-streptococcal ATP from streptococcal in-

flammation of the tonsils and pharynx. 
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Conclusions. 

1. The results of clinical, epidemiological and an-

amnestic examination of children in the comparison 

groups allowed us to assume that the epidemiological 

data, medical history, in the examined patients did not 

differ significantly. 

2. In the onset of the disease, in general, the sever-

ity of clinical manifestations of acute tonsillopharyngi-

tis in patients of the comparison group did not differ 

significantly. However, in favor of non-streptococcal 

ATP with high specificity (93.9%) but low sensitivity 

(20.9%) showed the presence of subfebrile body tem-

perature and less pronounced swelling and stratification 

on the tonsils (specificity - 69.7%). 
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LONG-TERM RESULTS OF COMPLETE REMOVABLE PROSTHETICS IN PATIENTS OF 

VARIOUS GROUPS DEPENDING ON AGE AND GENDER 
  

Аннотация 

В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязей изменения анатомотопографи-

ческих особенностей тканей протезного ложа у больных с полным отсутствием зубов, которые пользуются съем-

ными протезами, с полом и возрастом пациентов. Установлена специфичность этой связи, а именно: инволютивные 
изменения костной составляющей наиболее выражены в возрасте 60 лет и более; наиболее подверженные участки 

– задняя часть неба и альвеолярный отросток. Показано, что атрофические процессы в тканях протезного ложа 

при использовании полных съемных протезов как лечебных средств является наиболее агрессивным фактором, что 

существенно ухудшает условия повторной реабилитации пациентов и снижает уровень жизни больного.  

Аbstract  
The article presents the results of an empirical study of the relationship between the changes in the anatomical and 

topographical features of the tissues of the prosthetic bed in patients with complete absence of teeth, which use removable 

prostheses, with the sex and age of the patients. The specificity of this connection is established, namely: the invasive changes 
in the bone component are most pronounced at the age of 60 years and more; The most susceptible area is the hindquarter of 

the sky and the alveolar sprout. It is shown that atrophic processes in the tissues of the prosthetic bed using full removable 

prostheses as a therapeutic agent is the most aggressive factor, which significantly degrades the conditions for rehabilitation 

of patients and reduces the patient's standard of living.  
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Одной из наиболее сложных и актуальных проблем 

современной ортопедической стоматологии является ка-

чественная реабилитация больных при полной адентии. 

Это связано с необходимостью создания протезов, явля-
ющихся оптимальными в отношении функционального, 

эстетического и психологического показателей результа-

тов лечения 

Полное отсутствие зубов доминирует по своим раз-
рушительным последствиям для зубочелюстной системы 

среди всех стоматологических заболеваний. Поиск со-

временных и эффективных методик диагностики и лече-

ния в настоящее время остается актуальным вопросом 
[1.2.3]. Возрастные изменения состояния слизистой и 

степень атрофии тканей протезного ложа имеют ключе-

вое значение для прогнозирования эффективности лече-

ния и имеют прямую связь с длительностью положитель-
ных результатов протезирования [4.6]. По данным ВОЗ 

полное отсутствие зубов встречается у 25-40% лиц 

старше 55 лет [5]. По данным исследований разных авто-
ров у 26-55 % больных атрофия альвеолярных отростков 

челюстей носит выраженный характер, что в свою оче-

редь ухудшает фиксацию полных съемных протезов [7]. 

дентальных имплантатов. Но на этом пути есть много 

препятствий, не позволяющих достичь хорошего лечеб-

ного эффекта. Среди них самая главная выраженная атро-

фия костной ткани челюстей и сниженная минеральная 
плотность кости, вызванная инвалютивными изменени-

ями в организме [8]. Следует отметить, что подавляющее 

число больных это так называемая «возрастная группа», 

которая обращается за стоматологической помощью во 
второй раз . Учитывая вышеизложенное, целью нашего 

исследования стало изучение изменений анатомотопо-

графических особенностей тканей протезного ложа у 

больных полное отсутствие зубов, пользующихся пол-
ными съемными протезами, в зависимости от возраста и 

пола. 

 Материалы и способы исследований.  

В ходе исследования было проведено обследование 
120 человек с полным отсутствием зубов, которые обра-

тились с целью повторного протезирования. По возраст-

ному цензу больные были распределены на три группы: 
И. 40-54 лет. II. 55-70 года. ІІІ. Больше 70. По статистике 

это составило – 82 (68,33%) мужчины и 38 (31,67%) жен-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-19142-13-15
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щин из числа обратившихся за повторным протезирова-

нием. Дополнительно учитываются такие факторы, как 
отсутствие общесоматической патологии, отсутствие 

воспалительных процессов и травм ротовой полости, 

вредных привычек.  

Таблица 1 

Распространенность различных типов беззубых челюстей в зависимости от возраста и пола 

группы 

  
    

Степень атрофии по классификациям 

 По Шредеру По Келлеру 

 I  II  III  I  II  III  IV 

40-54 

лет  

- 

Муж. 
 №  4  1  -  7  -  1  - 

 %  80%  20%  -  87.5  -  12.5  - 

Жен. 

  

 №  8  2  -  1    1  1 

 %  80%  20%  -  33.33    33.33  33.33 

55-70 

лет 

  

Муж  
 №  12  16  3  1  18  2  1 

 %  38.7%  51.6  9.7  4.55  81.81  9.09  4.55 

Жен. 

  

 №  13  23  3  6  24  5  1 

 %  33.33%  58.98  7.69 16.66  66.66  13.88  2.77 

больше 70 лет 

  

Муж. 
 №  1  2  2  2  6  4  2 

 %  20%  40%  40%  14.28  42.88  28.57  14.3 

Женщ. 

  

 №  2  20  8  7  22  5  3 

 %  6.66  66.66  26.68  18.91  59.48  13.51  8.1 

Всего 

 

  

Муж.  
 №  17  19  5  10  24  7  3 

 %  41.46%  46.34%  12.2  22.72  54.54  15.9  6.84 

Жен. 

  

 №  23  45  11  14  46 11  5 

 %  29.11%  56.96  13.93  18.42  60.52  14.49  6.57 

 
Для определения степени атрофии костной основы 

тканей протезного ложа использовали внутриротовый 

осмотр, изучали диагностические модели челюстей и 

применяли собственную сканирование и измерение циф-
ровых показателей изменений тканей полости рта на вир-

туальных моделях. Для определения степени атрофии че-

люстей использовали классификацию по Шредеру и Ке-

леру.  
Результаты и их обсуждение. Результаты обследо-

вания показывают, что у 87% пациентов с полным отсут-

ствием зубов на верхней челюсти относятся к I и II классу 

по классификации Шредера, что считается удовлетвори-
тельным состоянием для протезирования. Удовлетвори-

тельные клинические условия для протезирования ниж-

ней челюсти были обнаружены только в 20% случаев. У 

58,3% лиц отмечена равномерная атрофия альвеолярного 

отростка, что соответствует II типу по Келеру. Резуль-
таты обследования выявили, что возраст пациентов ока-

зывает существенное влияние на процессы атрофии тка-

ней протезного ложа, а именно во II и III возрастных 

группах. 
Состояние слизистой оценивали по классификации 

Supple. Среди обследованных больных преобладала нор-

мальная податливость слизистой оболочки, что соответ-

ствует I классу по Supple (36,66%). В 32,5% случаев - II 
класс по Suppli, III класс по Suppli - в 10,0% наблюдений, 

IV класс 20,8% 

 

Таблица 2 

Характеристика слизистой оболочки протезного ложа в разных возрастных группах в зависимости от пола 

группы     
Классификация слизистой оболочки по Суппле  

 I  II  III  IV 

40-54 лет 

Mуж. 

 

No  3  1  2  - 

%  50  16.67  33.33   

Жен. 
No  2  1  1  3 

%  28.57  14.29  14.29  42.85 

55-70 лет  

Mуж. 

 

No  13  10  3  3 

%  44.83  34.49  10.34  10.34 

Женщина 
No  22  9  4  8 

%  51.16  20.94  9.3  18.6 

больше 70 
лет 

Mуж 

 

No  -  4  1  1 

%    66.67  16.67  16.66 

Жен 

 

No  4  14  1  10 

%  13.8  48.28  3.44  34.48 

всего 

Mуж 

 

No  16  15  6  4 

%  39.02  36.59  14.64  9.75 

Жен. 
No  28  24  6  21 

%  35.44  30.38  7.6  26.58 

 

По результатам обследования состояние слизистой 

оболочки полости рта практически не различается по по-

ловому признаку. В возрастной группе 70 лет и старше 

отмечается увеличение больных со вторым классом клас-

сификации слизистых оболочек. 
Согласно полученным данным, 87% пациентов с 

полным отсутствием зубов имеют удовлетворительные 

условия для изготовления полных съемных протезов. В 

то же время благоприятная клиническая ситуация в отно-

шении нижней челюсти наблюдалась только в 20% слу-

чаев. По данным обследования видно, что атрофия тка-

ней протезного ложа значительно нарастает в старших 
возрастных группах. 
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PECULIARITIES OF CONGENITAL NEPHROTIC SYNDROME COURSE IN A NEONATE 

(A CLINICAL CASE) 

 

Abstract. 

Congenital nephrotic syndrome (CNS) is a hereditary disease caused by gene mutations and it is inherited 

according to the autosomal-recessive mechanism. The diseases may be manifested during the antenatal period or 

during the first three months of life. Clinical signs of CNS are massive hypoproteinemia, proteinuria, and diffuse 

swellings. The therapeutic approach of congenital nephrotic syndrome mostly consists of symptomatic therapy. 

Molecular-genetic study is a “gold” standard concerning genotyping of the disease. 

The article presents a clinical case on clinical-paraclinical, pathomorphological and molecular-genetic pe-

culiarities of congenital nephrotic syndrome Finnish type course manifested at the early neonatal period.  

 

Keywords: congenital nephrotic syndrome, neonate, molecular-genetic examination. 

 

Introduction. Congenital nephrotic syndrome 

(CNS) is a rare hereditary kidney disease caused by de-

velopmental disturbances of the structural-functional 

unit – nephron, and is characterized by massive hypo-

proteinemia, proteinuria, and diffuse swellings. The 

disease is possible to be verified during the intrauterine 

development at the 15-21st week of gestation by detec-

tion of alpha-fetoprotein level in the amniotic fluid fol-

lowed by manifestation of the clinical signs during the 

first three months of life [3,5]. 

CNS can be clinically manifested as an isolated or 

syndrome form with multisystem signs. Genetic exam-

ination gives grounds to isolate primary CNS caused by 

gene mutations in one of the five genes (NPHS1, 

NPHS2, WT1, LAMB2, PLCE1) or chromosomal de-

fects, and the secondary one associated with other dis-

eases of a systemic or renal genesis [2,11].  

According to the epidemiological studies, annual 

sickness rate among isolated forms of CNS ranges on 

an average from 2 to 7 cases per 100 000 of children. 

Today CNS Finnish type remains the most comprehen-

sively studied. It was first found among the Finnish 

population, its rate is 1:8200 of the live-born, though it 

can be verified in children of various ethnic origin [1,4]. 

Congenital nephrotic syndrome Finnish type (type 

1) is caused by mutations of NPHS1 gene (found in 

1994) and localized in the chromosome 19q13.1 

[OMIM 2563000]. At present over 180 mutations of 

this gene are described (including deletion, missense-, 

nonsense-mutations etc.) found in 98% of children 

among the Finnish population and in 39-80% of other 

nationalities [10]. The mechanism of inheritance of 

CNS FT is autosomal-recessive.  

NPHS1 gene encodes synthesis of nephrin, a 

transmembrane protein, by podocytes – “zip-fastener” 

protein of the glomerular basal membrane preventing 

penetration of protein from blood to urine. NPHS1 mu-

tations result in the inability of the slit diaphragm to 

function adequately.  

Congenital nephrotic syndrome Finnish type is 

clinically manifested by a specific complex of symp-

toms: high proteinuria level (up to 20 g/L) with fluctu-

ation of the parameter to hypoproteinuria (less 10 g/L), 

hyperlipidemia that can increase with advance of the 

disease and swellings till the development of anasarca. 

In anamnesis of children with this pathology placental 

hypertrophy (about 25-50% of the body weight of a ne-

onate), low body weight at birth, poor appetite, and 

weakness are found. Usually a neonate possesses phe-

notype features including a small nose with a low 

bridge and dilated vertices [8]. Other signs may include 

thrombotic complications due to imbalance between 

coagulative and anticoagulative systems of hemostasis. 

Lowered oncotic pressure and electrolytic disorders are 

associated with circulating blood volume deficiency 

promoting microcirculatory disorders and blood rheo-

logical properties. Due to the loss of immunoglobulins, 

complement factors B and D, the patients present an in-

creased susceptibility to bacterial infections and sepsis 

development [9]. Because of the loss of thyroid hor-

mones with urine clinical signs of hypothyroidism may 

develop which requires control of the markers of the 

thyroid gland function [8].  

Today the results of genetic study are an alterna-

tive method to renal biopsy as a standard of diagnostics 

and choice of therapeutic approach of CNS in children 

[9]. 

The standard treatment of CNS FT is conservative 

and mostly symptomatic. It consists of continuous in-

fusions with albumin substitution, antibacterial and an-

ticoagulative therapy, correction of electrolytic disor-

ders, indication of thyroid gland agents with the substi-

tutive purpose (in case the diagnosis of hypothyroidism 

is confirmed) [7]. 

After the body weight of 7 kg is gained the major-

ity of patients require bilateral nephrectomy to prevent 

massive proteinuria and kidney failure development. 

Early kidney transplantation when the body weight is 

9-10 kg increases the chances for a favourable progno-

sis, but post-transplantation relapse may occur. CNS 

course is unfavorable due to a rapid development of the 

terminal stage of chronic kidney failure [6]. 

Objective of the study is on the basis of the clini-

cal case to expand knowledge of pediatricians and neo-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-19142-16-19
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natologists concerning clinical-paraclinical and patho-

morphological peculiarities of CNS FT course at the 

neonatal age.  

The study is conducted according to the Helsinki 

declaration on ethical principles for medical research 

involving human subjects. An informed consent was 

obtained from the child’s parents to carry out all the 

clinical-paraclinical examinations.  

Clinical case: a boy М., was born in Chernivtsi 

Regional Perinatal Center from the I pregnancy devel-

oping with underlying acute respiratory viral infection 

of the mother with hyperthermia at the term of 30 

weeks, chronic pyelonephritis (the pregnant woman 

took Ceftriaxone) and dropsy of amnion. Ultrasound in-

vestigation (USI) at the term of gestation of 30-31 

weeks found kidney pyeloectasia and the signs of ante-

natal fetal infection. Genealogical anamnesis is compli-

cated: on the mother’s side – cardiovascular pathology, 

bronchial asthma; on the father’s side – oncopathology. 

It was the first physiological labor at the term of gesta-

tion of 34 weeks due to premature rupture of the fetal 

membranes (waterless period - 48 hours). During labor 

the mother developed fever to subfebrile values. The 

boy was born with the body weight of 2 200 grams, 

body length – 47 cm. Apgar score – 7-7. 

Immediately after birth the child’s condition was 

assessed as moderate severity which was caused by cer-

ebral depression syndrome, swellings (especially on the 

buttocks), belching during breastfeeding. During the 

first day the child’s condition was characterized by a 

negative dynamics due to respiratory disorders, neuro-

logical symptoms (intensified hypotension and hypore-

flexia), intensified swelling syndrome, and reduced nu-

tritive status. After additional examination considering 

anamnesis and clinical manifestation the following di-

agnosis was made: «Early neonatal sepsis, septicopye-

mia period - pneumonia, pyelonephritis, complicated 

by the signs of multiple organ failure with lesions of the 

respiratory system and digestive tract. CNS FT (hypo-

proteinuria, massive proteinuria, glucosuria)? Acute 

kidney failure (with nitric secretion kidney function 

preserved). Polyserositis: hydropericarditis, peripheral 

swellings». The term of gestation – 34 weeks. Treat-

ment: respiratory support, infusion therapy with partial 

parenteral feeding introducing albumin; antibacterial, 

substitutive therapy with parenteral introduction of im-

munoglobulins, which enabled to make the child’s con-

dition stable and transport the child to the intensive care 

unit for additional examination and treatment at the 

Municipal Nonprofit Institution (MUI) «Chernivtsi Re-

gional Pediatric Clinical Hospital». 

At the moment of hospitalization to the neonatal 

resuscitation unit child’s general condition was severe 

due to respiratory disorders (respiratory failure 1-2 

stage), diffuse swelling syndrome. The complex of ne-

phrotic syndrome symptoms was confirmed at the re-

suscitation unit: hypoproteinuria (whole protein level - 

from 11,3 to 30,1 g/L (norm - 60-80 g/L), albumin level 

- from 13,2 to 20,2 g/L (norm - 38-54 g/L), increased 

cholesterol level in the blood serum - from 2,3 to 5,99 

mmol/L (norm - 1,3-5,2 mmol/L), triglycerides - from 

1,33 to 3,38 mmol/L (norm - 0-1,7 mmol/L). Pro-

teinuria level ranged from 0,99 g/L to 4,917 g/L, spe-

cific gravity was at the level of 1006-1010, glucosuria 

- from 6,0 to 111 mm/dm3. Electrolytic disturbances 

were not found. Examination for TORCH-infection 

(toxoplasma, other agents, rubella, cytomegalovirus, 

and herpes simplex) gave negative results. To exclude 

systemic diseases the level of double-stranded DNA, 

antibodies of class G immunoglobulins (its values were 

0,05 МО/ml (positive - >46,0 МО/ml) ) were deter-

mined in the blood serum. Examination found the signs 

of transient hypothyroidism. Thus, blood analysis for 

thyroid hormones found the following: thyroid-stimu-

lating hormone - 7,6 mc Мо/ml (norm - 0,3-4,0 mc 

Мо/ml), free thyroxin level - 7,2 pmol/L (norme - 9,0-

20,0 pmol/L), triiodothyronine - 0,9 nmol/L (norm - 

1,2-3,2 nmol/L). USD of the kidneys found the follow-

ing: both kidneys enlarged in size with increased echo-

genicity of the parenchyma and decreased cortical-me-

dullar differentiation; left pyeloectasia.  

Molecular-genetic examination found two muta-

tions of NPHS1 gene, the variant c.2053G>T 

(p.Gly685Cys) and c.2746G>A (p.Ala916Thr) in ho-

mozygous state in particular, which confirmed the di-

agnosis of CNS FT. Molecular-genetic examination of 

both parents found two mutations of NPHS1 gene, the 

variant c.2053G>T (p.Gly685Cys) and c.2746G>A 

(p.Ala916Thr) in heterozygous state in particular. 

In the process of treatment to correct hypoalbu-

minemia, hypovolemia and swelling syndrome several 

infusions were given: 20% albumin solution in the dose 

of 1 g/kg/day during 3-4 hours; to decrease proteinuria 

level angiotensin-converting enzyme inhibitor (Capto-

pril in the dose of 0,2 mg/kg/day) was indicated, in the 

course of replacement therapy the child was given L-

thyroxin in the dose of 2 mkg/kg/day. Considering as-

sociated immune deficiency state a combined antibac-

terial therapy and immunoglobulins (bioven mono) for 

intravenous infusions in the dose of 200 mg/kg/day 

were indicated. Considering increasing anemic syn-

drome single transfusion of packed red blood cells in 

the volume of 10 ml/kg was given, and Erythropoietin 

in the dose of 2000 MO every 7 days was indicated till 

the sixth month of age.  

After the child’s condition was stabilized on the 

27th day the child was transferred to the pathological 

neonatal department. The child’s general condition re-

mained severe due to general swelling syndrome with 

prevailing localization on the face and lower limbs. 

Skin was pale, the turgor and elasticity of tissues was 

reduced. General hypotension and hyporeflexia re-

mained. The child was breastfed. The therapy contin-

ued at the department under clinical-paraclinical moni-

toring.  

 After examination and treatment of the child the 

diagnosis was made: «Early neonatal sepsis, septicopy-

emia period: purulent meningitis, neonatal infection of 

the urinary tract, pneumonia. CNS FT. Hypoxic-is-

chemic encephalopathy, II stage, central nervous sys-

tem inhibition syndrome. Early premature babies ane-

mia of a severe degree and erythropoietin-dependent. 

Transient hypothyroidism. Femoral joint dysplasia. 

Prematurity – 34 weeks». 
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At the age of 1,5 month the child was transferred 

to the specialized nephrological department for further 

treatment at the Municipal Pediatric Clinical Hospital 

in Chernivtsi. 

In spite of a complex of the measures conducted 

against the ground of a sharp deterioration of condition 

the case resulted in lethal outcome at the age of 5 

months 6 days.  

Autopsy found the following pathomorphological 

macroscopic changes of the kidneys: the kidneys are 

enlarged in size - 5,6хЗ,7хЗ,4 cm each, the capsule is 

easily removed, the renal surface is smooth, the shape 

retained, greyish-yellowish in color. The pattern is dis-

turbed on the section – wide cortex with multiple cysts. 

The renal pelvises are dilated.  

Microscopic examination of the biopsy pathomor-

phological changes of the kidneys are found in the form 

of vascular plethora, stasis, sludge, erythrocyte aggre-

gation. Hyaline, fibrin, erythrocyte clots, small-focal 

hemorrhages, hyaline-droplet epithelial dystrophy of 

the sinuous tubules, microcysts of the canaliculi with 

radial dilation from the capsule to juxtaglomerular area. 

Epithelium of the cysts is cubic eosinophilic, with eo-

sinophil hyaline drops. Fetal glomeruli, minor arteries 

with thickened walls are found. Focal interstitial fibro-

sis, focal lymphoid infiltrations are detected.  

The final postmortem diagnosis was made on the 

basis of the mentioned above. The major diagnosis – 

«CNS FT with autosomal-recessive type of inheritance, 

primary form, hormone-resistant». Complications - 

«Multiple organ incompatibility (by clinical signs). 

DIC-syndrome: multiple paravascular hemorrhages un-

der the pulmonary pleura and epicardium, in the liver, 

adrenals, kidneys, adipose renal tissue, under the mu-

cous membrane of the stomach, serous membrane of 

the intestines, soft cerebral membranes; desolation of 

the heart chambers and major vessels; stasis, sludge of 

the erythrocytes, fibrin and erythrocyte clots in the ves-

sels of the microcirculation; general venous plethora of 

the internal organs. Acute focal lung emphysema. Pul-

monary edema. Focal lung atelectasis. Dystrophic 

changes of the internal organs. Cerebral edema and its 

pia mater. Periventricular bilateral leukomalacia of the 

cerebral substance. Ascites (150 ml), hydropericarditis 

(3 ml). Anasarca. Axidental involution of the thymus 

III degree». Comorbid diagnosis – «congenital devel-

opmental defect of the urinary tract: bilateral pyeloec-

tasia. Left hydrocele. Umbilical hernia. Severe erythro-

poietin-dependent anemia (by clinical signs). Asymp-

tomatic bacteriuria (by clinical signs)». 

Conclusions: CNS can be formed during the in-

trauterine development and is clinically manifested af-

ter birth by the total clinical key signs: hypoproteinuria, 

massive proteinuria, swellings and hyperlipidemia that 

can increase with advance of the disease. It was this 

complex of symptoms that became crucial for making 

the diagnosis and confirmed by the results of molecu-

lar-genetic examination of the child and parents.  

References. 

1.Barratt M, Avner ED, Harmon WE. (1999). Pe-

diatric Nephrology. Fourth Edition. Lippincott Wil-

liams&Wilkins. A Wolters Kluwer Company: 765-774. 

2.Bernward GH, Bettina M, Christopher NV et al. 

(2007). Nephrotic syndrome in the first jear of life: two 

thirds of cases are caused by mutations in 4 genes 

(NPHS1, NPHS2, WT1 and LAMB2). Pediatrics. 119 

(4): 907-919. 

3.Brady T, Mitra A, Hooks J. (2014). Maternal se-

rum alpha-fetoprotein level peak at 19-21weeks gesta-

tion and subsequently decline in a NPHS1 sequence 

variant heterozygote; implications for prenatal diagno-

sis of congenital nephrosis the of Finnish type. Prenat 

Diagn. 34: 1-3. doi: 10.1002/pd.4375. 

4.Holmberg C, Antikainen M, Ronnholm K et al. 

(1995). Management of congenital nephrotic syndrome 

of the Finnish type (Review). Pediatr Nephrol. 9: 87-

93. 

5.Jalanko H, Holmberg C, Avner ED, Harmon 

WE, Niaudet P, Yoshikawa N, Emma F, Goldstein SL. 

(2016). Congenital Nephrotic Syndrome. In: Pediatric 

Nephrology. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 1: 

753-769. doi: 10.1007/978-3-662-43596-0-78. 

6.Jalanko Н, Holmberg C. (2009). Congenital ne-

phrotic syndrome. Pediatric Nephrology. Editors Avner 

ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N. Springer. 

1: 601-619. 

7.Luchaninova VN, Moskvina EA, Shavkin AL, 

Zvereva AYu, Kruchina MK. (2019). Vrozhdennyiy 

nefroticheskiy sindrom: trudnosti diagnostiki i lech-

eniya. Tihookeanskiy meditsinskiy zhurnal. 4: 95-97. 

[Лучанинова ВН, Москвина ЕА, Шавкин АЛ, Зве-

рева АЮ, Кручина МК. (2019). Врожденный нефро-

тический синдром: трудности диагностики и лече-

ния. Тихоокеанский медицинский журнал. 4: 95-

97]. 

8.Mauch T, Vernier R, Burke B, Nevins T. (1994). 

Nephrotic syndrome in the first year of life. Pediatric 

Nephrology. Ed. Holliday MA, Barrat TM, Avner ED. 

Baltimor: Williams&Wilkins: 788-803. 

9.Maydannik VG. (2012). Nasledstvennyie vari-

antyi nefroticheskogo sindroma u detey. Mezhdunarod-

nyiy zhurnal pediatrii, akusherstva i ginekologii. 2 (3): 

95-104. [Майданник ВГ. (2012). Наследственные 

варианты нефротического синдрома у детей. Меж-

дународный журнал педиатрии, акушерства и гине-

кологии. 2 (3): 95-104]. 

10.Morozov SL, Dlin VV, Suhorukov VS, Vo-

ronkova AS. (2017). Molekulyarna nefropatologiya: 

novyie vozmozhnosti diagnostiki zabolevaniy pochek. 

Rossiyskiy vestnik perinatologii i pediatrii. 62 (3): 32-

36. [Морозов СЛ, Длин ВВ, Сухоруков ВС, Ворон-

кова АС. (2017). Молекулярная нефропатология: 

новые возможности диагностики заболеваний по-

чек. Российский вестник перинатологии и педиат-

рии. 62 (3): 32-36]. 

11.Salomon R, Cubler MC, Niaudet P. (2000). Ge-

netics of the nephrotic syndrome. Curr Opin Pediat. 12: 

129-134. 

 

 



«Colloquium-journal» #19(142), 2022 / MEDICAL SCIENCES 19 

Хакимжанова Азизахон Содикжон кизи  

 студентка. 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт. г. Ташкент. 

Научный руководитель :Каратаева Лола Абдуллаевна  

к.м.н. доцент кафедры патологической анатомии  

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт. г. Ташкент. 

 

ПОРОКИ И АНОМАЛИЯ РАЗВИТИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Xakimjonova Azizaxon Sodiqjon qizi 

 student  

Tashkent Pediatric Medical Institute 

Tashkent. 

Scientific adviser: Karataeva Lola Abdullaevna 

Candidate of Medical Sciences Associate Professor of the Department of Pathological Anatomy 

Tashkent Pediatric Medical Institute. Tashkent.  

 

FAULTS AND ANOMALIES OF DEVELOPMENT OF THE UPPER RESPIRATORY WAYS 

 

Аннотация: 

 В статье включены данные литературного обзора по аспектам пороков развития верхних дыха-

тельных путей, которые имеют важное значение у теоретической медицины. 

Abstract:  

The article includes data from a literature review on aspects of malformations of the upper respiratory tract, 

which are of great importance in theoretical medicine. 

 

Ключевые слова: патологии, анализ, аспекты, новорожденный, смертность.  

Keywords: pathology, analysis, aspects, newborn, mortality. 

 

Врожденные аномалии занимают второе место 

в структуре причин младенческой и неонатальной 

смертности после состояний, возникших в перина-

тальном периоде.  

Авторами литературных источников отмечен 

тот факт, что в настоящее время в большинстве 

стран базисом для определения популяционной ча-

стоты и последующего контроля частотных трен-

дов врожденных пороков развития является си-

стема мониторинга на основе регистрации и учета 

больных детей с врождёнными порами развития 

(ВПР).  В последние десятилетия такие системы 

приобретают первостепенное значение и при пла-

нировании и организации профилактических меро-

приятий в отношении врожденных пороков разви-

тия. Во многих развитых странах мониторинг ВПР 

является по существу единственным эффективным 

инструментом контроля уровня врожденных поро-

ков развития, используется для изучения их этиоло-

гии. Успешно функционируют международные ор-

ганизации по мониторингу ВПР в кооперации с 

программой по генетике человека Всемирной орга-

низации здравоохранения.  

Статистические данные показали, что при-

мерно 50% всех пороков развития нельзя связать с 

какой-либо конкретной причиной, однако некото-

рые причины или факторы риска известны 

Несмотря на то, что низкий доход может ока-

заться косвенной детерминантой, пороки развития 

чаще проявляются в семьях и странах с недостаточ-

ными ресурсами. Согласно подсчетам, примерно 

94% тяжелых пороков развития наблюдаются в 

странах со средним и низким уровнем дохода, где 

женщины зачастую не имеют доступа к достаточ-

ному количеству и достаточно хорошей пище и мо-

гут подвергаться воздействию какого-либо агента 

или фактора, например, инфекции или алкоголь, ко-

торый провоцирует или усиливает отклонения от 

нормы в предродовом развитии. Более того, мате-

ринство в зрелом возрасте повышает риск хромо-

сомных аномалий, включая синдром Дауна, в то 

время как материнство в молодом возрасте повы-

шает риск некоторых врожденных пороков разви-

тия. 

Кровосмешение (кровное родство) повышает 

распространенность редких генетических врожден-

ных пороков и почти удваивает риск неонатальной 

и детской смертности, умственной отсталости и тя-

желых врожденных пороков у детей, рожденных 

парами, являющимися двоюродными родственни-

ками. У некоторых этнических групп, например у 

евреев-ашкенази и у финнов, наблюдается сравни-

тельно высокая распространенность редких генети-

ческих мутаций, приводящих к повышенному 

риску пороков развития. 

Клиницистами в свою очередь утверждено, 

что врожденные пороки развития гортани вклю-

чают целый ряд состояний, вызывающих синдромы 

нарушения дыхания, голосообразования и раздели-

тельной функции гортани у новорожденных и детей 

старших возрастных групп. При этом данные нару-

шения могут быть как незначительными, так и гроз-

ными, приводящими к летальности и требующими 

зачастую немедленных решительных действий ме-

дицинского персонала. Распространенность поро-

ков развития гортани оценить довольно сложно. По 

различным данным она колеблется от 1 на 10 000 



20 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #19(142), 2022 

до 1 на 50 000 живых новорожденных. Это связано 

как с отсутствием единых стандартов обследования 

новорожденных с нарушениями дыхания, так и с 

отсутствием единой классификации. 

Дальнейший наш анализ литературы показал 

также, что аномалии развития носа, как правило, 

встречаются в сочетании с аномалиями развития 

пограничных областей, в частности зубочелюстной 

системы. Так, довольно распространенная форма 

врожденного уродства - расщелина твердого и мяг-

кого нёба - сочетается во многих случаях с расщеп-

лением верхней губы эта врожденная аномалия 

обычно сопровождается также и нарушениями в об-

ласти наружного носа и полости носа. Деформация 

наружного носа зависит от расщелины губы и нёба. 

Более выраженной она бывает при односторонней 

расщелине. В этих случаях просвет ноздри на сто-

роне расщелины бывает более широким, наружный 

нос асимметричен. Такие же изменения в полости 

носа наблюдают при выраженном отклонении но-

совой перегородки, главным образом в ее передних 

отделах.  

При аномалиях такого рода уже в раннем дет-

ском возрасте требуется хирургическое вмешатель-

ство - хейлоуранопластика, призванная не только 

устранить сообщение между полостью носа и рта, 

ликвидировать дефект верхней губы, правильно 

оформить вырез ноздри, но и предотвратить тем са-

мым ряд возможных осложнений со стороны поло-

сти носа, околоносовых пазух, среднего уха. Чем 

старше ребенок, тем сложнее в дальнейшем бывает 

добиться хорошего косметического и функцио-

нального эффекта после пластической операции. 

Обморожение носа Под воздействием холода мо-

жет возникнуть реакция кожи носа, подразделяемая 

на три степени: I - эритема, II - образование пузы-

рей и струпов, III - гангрена. При обморожении I 

степени вследствие стойкого спазма сосудов в об-

ласти крыльев и кончика носа происходит резкое 

побледнение кожи. Чувствительность бывает нару-

шенной, и человек не замечает дискомфорта. Позже 

развиваются выраженная краснота и припухлость 

кончика носа, возникают зуд, болезненность. II сте-

пень - кожа приобретает синевато-красную 

окраску, на фоне которой возникают сначала пу-

зыри, которые лопаются, а на их месте развивается 

струп. После отделения струпа наступает эпидер-

мизация поврежденного участка. III степень - самая 

тяжелая, встречается редко. Происходит мумифи-

кация тканей, которые могут отпасть при дотраги-

вании до них. Главный принцип оказания помощи - 

постепенное отогревание тканей. Сначала расти-

рают мягкой тканью, ставят тепловые компрессы. 

Растирания должны быть осторожными, чтобы не 

повредить эпидермиса и не внести инфекцию. По-

сле вскрытия пузырей и удаления струпа необхо-

димы мазевые повязки, способствующие эпидер-

мизации и предотвращающие инфицирование. 

В области кончика и крыльев носа образуются 

опухолеподобные наросты, состоящие из гипертро-

фированной соединительной ткани, кровеносных 

сосудов и сальных желез. Ринофима не только обез-

ображивает лицо человека, но и при значительном 

разрастании ее узлов может затруднять носовое ды-

хание. Ринофима обычно встречается у мужчин по-

жилого возраста. Для лечения требуется пластиче-

ское хирургическое вмешательство. Фурункул носа 

Фурункул носа - гнойничковое поражение волося-

ного фолликула. Возникает под влиянием стафило-

кокковой флоры. Хотя фурункул развивается во 

входе в полость носа, его проявления бывают хо-

рошо выражены и на наружном носе. Вначале про-

исходит покраснение наружной поверхности крыла 

носа. Затем в преддверии носа можно видеть кону-

сообразное возвышение интенсивного красного 

цвета и припухлость тканей вблизи такого возвы-

шения. 

Через 3-4 дня происходит вскрытие фурун-

кула, из его полости выходит густой гной, остается 

углубление в крыле носа, так как ткани, окружаю-

щие волосяной фолликул, некротизируются. Созре-

вание фурункула сопровождается сильным напря-

жением тканей крыла и кончика носа, что сопро-

вождается резкой болезненностью. Лечение. 

Определяют стадией (инфильтративной или абсце-

дирующей) и степенью тяжести заболевания. Оно 

может быть консервативным или хирургическим. 

Консервативное лечение показано в стадии ин-

фильтрации, когда нет признаков абсцедирования 

фурункула, и включает применение антибиотиков 

широкого спектра действия (пенициллины, цефало-

спорины, макролиды, фторхинолоны и др.), антиги-

стаминную терапию, анальгетики, витамины, жаро-

понижающие средства. В начальной стадии ин-

фильтрата местно используют повязки с мазью. 

При тяжелом течении, карбункуле или угрозе внут-

ричерепных осложнений увеличивают дозу анти-

биотиков и добавляют антикоагулянтную терапию. 

Хирургическое лечение проводят в стадии абсцеди-

рования фурункула. Выполняют вскрытие фурун-

кула с удалением гнойно-некротических тканей и 

дренирование полости. Заболевания полости носа 

Искривление перегородки носа Как уже отмечали, 

полость носа разделена перегородкой обычно на 

две неодинаковые части - половины носа. Это свя-

зано с тем, что в преобладающем большинстве слу-

чаев, особенно у лиц мужского пола, перегородка 

бывает отклонена в ту или другую сторону, может 

иметь выступы в виде шипов и гребней, что значи-

тельно суживает общий носовой ход и затрудняет 

дыхание через нос. Не во всех случаях искривление 

перегородки носа бывает столь выраженным, 

чтобы приводить к заметному ухудшению дыха-

ния. Только тогда, когда больной замечает затруд-

нение при дыхании через одну или обе половины 

носа, говорят об искривлении как о  

заболевании, требующем хирургического вме-

шательства. У новорожденных перегородка носа 

очень редко бывает искривленной. Именно по-

этому считают, что ее отклонение развивается в 

процессе формирования лицевого скелета или под 

влиянием многих экзогенных фактов (травма, от-

давливание гипертрофированной носовой ракови-

ной, опухолью и др.). Вариации искривления пере-

городки носа многочисленны - она может быть це-

ликом отклонена и соприкасаться с носовыми 
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раковинами, может иметь S-образную форму, быть 

искривленной только в хрящевом отделе или захва-

тить и костный. Симптомами искривленной носо-

вой перегородки служат одностороннее затрудне-

ние дыхания, упорные насморки, нарушение обоня-

ния, иногда гнусавость. Диагноз устанавливают 

при передней риноскопии, когда хорошо видно от-

клонение перегородки, сужение одной половины 

носа и расширение другой. Искривление носовой 

перегородки может быть постоянным сопутствую-

щим признаком расщелины нёба. Различают три ос-

новных вида деформации перегородки носа - ис-

кривление, гребень и шип. Лечение. Показаниями к 

хирургическому лечению считают: • затрудненное 

или невозможное дыхание через одну половину 

носа; • невозможность проведения санирующих ма-

нипуляций в полости носа - удаления полипов, ка-

тетеризации уха, эндоназального вскрытия верхне-

челюстной пазухи. Операция, посредством которой 

ликвидируют искривление перегородки носа, назы-

вается подслизистойрезекцией носовой перего-

родки (септопластикой). Ее производят под мест-

ным обезболиванием. Искривление носовой пере-

городки разреза слизистой оболочки и 

надхрящницы производят их отслаивание над всей 

поверхностью хрящевого отдела перегородки с 

обеих сторон. На противоположной стороне от-

слойку выполняют после рассечения четырехуголь-

ного хряща через ранее произведенный разрез сли-

зистой оболочки и надхрящницы. Искривленную 

часть хряща или перпендикулярной пластинки уда-

ляют, и ставшую подвижной, лишенную хряща пе-

регородку устанавливают по средней линии, при-

жимая раневые поверхности обоих листков надхря-

щницы друг к другу тампонами. Рекомендуют 

реимплантировать фрагменты удаленного хряща на 

прежнее место для предупреждения образования 

перфорации перегородки носа в послеоперацион-

ном периоде. После успешно проведенной опера-

ции дыхание восстанавливается.  

Возникают вследствие травмы наружного 

носа, иногда сопровождаются повреждением ко-

стей носа. После удара кровь отслаивает надхрящ-

ницу и слизистую оболочку, как правило, с обеих 

сторон перегородки. Симптомы гематомы - затруд-

нение носового дыхания, гнусавый оттенок голоса. 

Излившаяся кровь может нагнаиваться, образуя аб-

сцесс перегородки. В этих случаях, помимо указан-

ных симптомов, возникает головная боль, повыша-

ется температура тела, может быть озноб. Раннее 

пунктирование, лучше широкое вскрытие полости 

гематомы, дренирование ее с обеих сторон, назна-

чение противовоспалительной терапии. Необхо-

димо плотно тампонировать обе половины носа, 

чтобы прижать отслоенные части слизистой обо-

лочки и надхрящницы к хрящу. При образовав-

шемся абсцессе также следует прежде всего ши-

роко вскрыть его полость, предупредив больного 

(если после сформирования абсцесса прошло много 

времени), что может западать спинка носа вслед-

ствие расплавления четырехугольного хряща. 

Необходимо следить за опорожнением полости аб-

сцесса, проводить отсасывание его содержимого, 

использовать антибактериальные препараты. Боль-

ной должен быть госпитализирован.  

Встречаются открытые переломы, с поврежде-

нием кожного покрова, и закрытые - со смещением 

отломков и без него. Кроме носовых костей при 

ударе могут быть повреждены и лобные отростки 

верхней челюсти. В зависимости от направления 

удара (сбоку, спереди) деформация наружного носа 

бывает различной. В одних случаях происходит за-

падение бокового ската носа со стороны удара, в 

других наряду с этим смещается и противополож-

ный скат. При ударе спереди спинка носа оседает и 

нос «расплющивается». В зависимости от общего 

состояния больного и характера перелома (откры-

тый, закрытый) помощь может быть оказана амбу-

латорно или, если существует необходимость, в 

условиях стационара. В случаях открытого пере-

лома вначале необходимо произвести первичную 

обработку раны, ввести противостолбнячную сыво-

ротку. Наиболее оптимальными сроками репози-

ции отломков костей носа считают или 1-е сутки 

после травмы, или через 5-6 дней после нее. Это 

связано с развитием выраженного отека окружаю-

щих мягких тканей, затрудняющим ориентировку 

относительно правильности расположения репони-

рованных отломков или наличием сотрясения го-

ловного мозга. Перед репозицией отломков произ-

водят местное обезболивание: со стороны корня 

носа в область перелома под кожу вводят 2% рас-

твор прокаина или артикаина в дозе около 2,0 мл, 

слизистую оболочку полости носа путем пульвери-

зации или смазывания обезболивают 10% раство-

ром лидокаина. Вправление отломков следует про-

изводить при лежачем положении больного. Запав-

шие отломки приподнимают введенным в общий 

носовой ход инструментом - зажимом Кохера с 

надетым на бранши отрезком резиновой трубки, 

чтобы не усугублять повреждение мягких тканей 

полости носа. Используют также специальные ин-

струменты - элеваторы Ю.Н. Волкова, имеющие 

форму, близкую к форме полости носа. Выбухаю-

щие части боковой стенки носа ставят на место уси-

лием больших пальцев обеих рук, охватывающих 

лицо больного, что создает условия для приложе-

ния значительной силы, необходимой для репози-

ции выступающих костных отломков. Иммобили-

зацию костных отломков, главным образом после 

вправления запавших фрагментов, производят пу-

тем плотного тампонирования полости носа марле-

выми тампонами. Нередко сочетаются переломы 

костей носа, стенок околоносовых пазух и верхней 

челюсти. 

Авторами зарубежных и отечественных лите-

ратурных источников отмечено, что в настоящее 

время в челюстнолицевой хирургии все авторы ис-

пользуют термин «перелом средней зоны лица». В 

это понятие включают кости носа, стенки орбит, 

скуловые кости и верхнюю челюсть. Характер пе-

реломов верхней челюсти, скуловой кости, орбиты 

зависит от направления и силы воздействия. В ряде 

случаев повреждения лицевых костей сопровожда-

ются распространением перелома в переднюю и 
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среднюю черепную ямку. Переломы верхней челю-

сти составляют от 2 до 5% всех переломов костей 

лица.  

Орбита повреждается при переломах стенок 

гайморовых пазух, скуловой кости и носовых ко-

стей. Переломы костей средней зоны лица сложны, 

разнообразны и требуют в каждом случае индиви-

дуального подхода в выборе метода лечения. Носо-

вые кровотечения С кровотечением из полости носа 

(epistaxis) может встретиться врач любой медицин-

ской специальности. Кровоточивость или обильное 

выделение крови из носа могут быть обусловлены 

многочисленными причинами как общего, так и 

местного характера. В зависимости от причин, вы-

зывающих кровотечение, различают травматиче-

ские (в основном местного характера) и симптома-

тические (как общего, так и местного характера) 

носовые кровотечения. Кровотечение может быть 

повторяющимся, возникающим спонтанно или под 

влиянием объективно определяемых причин. Чаще 

причиной обильного носового кровотечения слу-

жат атеросклероз, гипертоническая болезнь с ее 

кризами, а также ряд других общих заболеваний, 

связанных с врожденной или приобретенной пато-

логией свертывающей системы крови, сосудистой 

стенки. Кровотечение нередко бывает спутником 

острых инфекционных болезней, протекающих с 

высокой температурой, на фоне которой происхо-

дит увеличение проницаемости сосудистых стенок 

и нарушение свертывания крови (грипп). Причиной 

носовых кровотечений могут служить такие 

наследственные заболевания, как синдром Ослера-

Рандю, когда присутствует врожденная дегенера-

ция стенок мелких артериальных сосудов, и они в 

отдельных участках представлены только эндоте-

лием.  

Такие болезни крови, как пурпура тромбоцито-

пеническая, гемофилия, также приводят к изнуряю-

щим носовым кровотечениям. Местные причины 

занимают видное место в генезе кровотечений из 

носа. Прежде всего это травмы носа и слизистой 

оболочки полости носа, атрофические процессы 

слизистой оболочки, сосудистые новообразования 

полости носа и носоглотки. Чаще всего, приблизи-

тельно в 80% случаев, носовое кровотечение возни-

кает из киссельбахова места, расположенного в пе-

редних отделах перегородки носа. Более сильные 

кровотечения возникают из задних и верхних отде-

лов полости носа, где сосуды имеют крупный диа-

метр. Остановка носового кровотечения - ответ-

ственная процедура, так как, правильно проведен-

ная, она избавляет больного от значительной 

кровопотери, повторных мучительных манипуля-

ций в полости носа, сохраняет здоровье.  

В полости носа могут располагаться самые раз-

нообразные инородные предметы, введенные через 

ноздрю или проникающие из соседних областей, 

например эктопированный зуб. Находясь в про-

свете общего или нижнего носового хода, они мо-

гут поддерживать хронический воспалительный 

процесс, симулировать ряд тяжелых общих заболе-

ваний. Например, при живых инородных телах, ка-

кими бывают пиявки, присосавшиеся к слизистой 

оболочке, может возникнуть упорное кровохарка-

нье, которое расценивают как туберкулезное или 

связанное с опухолевым процессом. Длительное 

пребывание мелких инородных тел способствует 

(вследствие адсорбции на их поверхности мине-

ральных компонентов носовой слизи) превраще-

нию их в носовые камни - ринолиты. Они также бы-

вают причиной упорного, гнойного насморка.  

Диагностика инородных тел основана на дан-

ных передней и задней риноскопии, проводимой с 

использованием анемизирующих капель для более 

полного обзора разных отделов полости носа, и 

рентгенографии. Живые инородные тела удаляют, 

вводя в полость носа концентрированный раствор 

натрия хлорида, а неживые (после местного обезбо-

ливания) - удаляют специальными крючками, 

чтобы не протолкнуть инородное тело в носовую 

часть глотки, откуда оно может попасть в дыхатель-

ное горло. 

 Таким образом, резюмируя вышесказанное и 

опираясь на данные литературы можно прийти к 

единому мнению, что профилактические медико-

санитарные меры, принимаемые в период подго-

товки к беременности и в период зачатия, а также 

дородовое медицинское обслуживание снижают 

частоту появления некоторых врожденных пороков 

развития. Улучшение питания женщин на протяже-

нии репродуктивного периода посредством обеспе-

чения надлежащего потребления витаминов и ми-

нералов, в особенности фолиевой кислоты, в ре-

зультате ежедневного перорального приема 

пищевых добавок или обогащения основных про-

дуктов питания, таких как пшеничная или кукуруз-

ная мука, а также наблюдение за тем, чтобы бере-

менная женщина не употребляла или употребляла в 

ограниченном количестве вредные для здоровья 

продукты, в особенности, алкоголь, предупрежде-

ние диабета в период подготовки к беременности и 

во время беременности при помощи консультиро-

вания, борьбы с излишним весом, правильного пи-

тания и, в необходимых случаях, введения инсу-

лина, предупреждение во время беременности воз-

действия содержащихся в окружающей среде 

опасных веществ (например, тяжелых металлов, пе-

стицидов, некоторых лекарственных препаратов), 

контроль за тем, чтобы любое воздействие на орга-

низм беременной женщины лекарственных средств 

или облучения в медицинских целях (например, 

рентгеновскими лучами) было оправданным и 

было основано на тщательном анализе рисков и 

пользы для здоровья, расширение охвата вакцина-

цией женщин и детей, особенно против вируса 

краснухи, и самое важное расширение масштабов и 

усиление учебной работы с медработниками и дру-

гими сотрудниками, причастными к укреплению 

профилактики пороков развития. 
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Аннотация. 

В статье включены данные литературного обзора по аспектам изучения физиологии кровоснабже-

ния верхних дыхательных путей, которые имеют важное значение у теоретической медицины. 

Abstract. 

The article includes data from a literature review on aspects of the study of the physiology of the blood supply 

to the upper respiratory tract, which are of great importance in theoretical medicine. 
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В состав верхних дыхательных путей входят 

нос, околоносовые пазухи, глотка и гортань.  

Как отмечено в литературных источниках, что 

нос (nasus) служит начальной частью дыхательной 

системы и состоит из полости и наружного носа. 

Наружный нос (nasus externus) имеет форму трех-

гранной пирамиды, основание которой обращено 

книзу. Верхняя, узкая часть наружного носа, грани-

чащая с лобной областью, называется корнем носа 

(radix nasi), книзу от которого находится спинка 

(dorsum nasi), которая переходит в верхушку носа 

(apex nasi). Боковые поверхности наружного носа 

образуют крылья наружного носа (alae nasi). Ниж-

ний, свободный, край крыльев носа вместе с по-

движной частью перегородки образуют вход в нос 

или ноздри (nares), располагающиеся в горизон-

тальной плоскости. Скелет наружного носа состоит 

из парных плоских носовых костей (ossa nasalia), 

которые соединяются друг с другом по средней ли-

нии и образуют спинку наружного носа в ее верх-

нем отделе. Верхними зазубренными краями носо-

вые кости соединены с носовым отростком лобной 

кости. Латерально носовые кости соединяются с 

лобными отростками верхних челюстей (processus 

frontalis maxillae) и вместе с ними образуют боко-

вые скаты носа. Хрящевая часть наружного носа со-

стоит из парных латеральных хрящей (треуголь-

ных) - cartilago nasi lateralis, а также из больших и 

малых крыльных хрящей (cartilago alaris major et 

minor). Кожа корня, спинки и боковых скатов носа 

тонкая, хорошо смещается. Кожа, покрывающая 

крылья носа и его кончик, наоборот, очень прочно 

сращена с подлежащими тканями. В коже крыльев 

и кончика носа имеется очень много сальных желез, 

при хроническом воспалении которых, а также при 

закупорке выводных протоков могут развиваться 

угри. Эта область наружного носа содержит также 

много потовых желез. В преддверии носа 

(vestibulum nasi) кожа содержит большое количе-

ство волос, что создает возможность возникнове-

ния гнойничковых воспалений, фурункулов, си-

коза. Мышцы наружного носа у человека рудимен-

тарные, большого практического значения не 

имеют. Они играют определенную роль в расшире-

нии и сужении входа в полость носа.  

Анализ литературных источников показал, что 

кровоснабжение наружного носа имеет характер-

ные особенности, главным образом за счет оттока 

венозной крови. Кожа наружного носа получает 

кровь из лицевой артерии (a. facialis), ее конечная 

ветвь - угловая артерия (в области угла глаза), со-

единяется с ветвью глазной артерии и артерией 

спинки носа, служащей одной из ветвей наружной 

челюстной артерии. У кончика носа артерии обра-

зуют очень частую сосудистую сеть, обеспечивая 

хорошее артериальное снабжение, чем и объясняют 

быстрое заживление ран в данной области.  
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Венозный отток из области наружного носа 

(кончик, крылья, а также область верхней губы) 

осуществляется за счет лицевой вены (v. facialis), 

которая посредством угловой вены (v. angularis) со-

общается с верхней глазничной веной, впадающей 

в пещеристый синус (sinus cavernosus), располо-

женный в средней черепной ямке. Это обстоятель-

ство делает чрезвычайно опасным развитие фурун-

кула в области наружного носа и верхней губы из-

за возможности распространения гнойных эмболов 

по венозным путям в полость черепа, что может 

привести к сепсису и тромбозу пещеристого си-

нуса.  

Лимфатический отток осуществляется за счет 

лимфатических сосудов, сопровождающих артерии 

и вены этой области; на уровне ротовой щели они 

углубляются в подкожную клетчатку и вливаются в 

поднижнечелюстные лимфатические узлы. Ряд 

лимфатических сосудов впадает в глубокие и по-

верхностные шейные узлы. Это следует учитывать 

при возникновении лимфаденитов в данных обла-

стях.  

Полость носа (cavum nasi) перегородкой разде-

ляется на две идентичные части, называемые пра-

вой и левой половинами носа. Спереди полость 

носа посредством ноздрей сообщается с окружаю-

щей средой, а сзади через хоаны с верхней частью 

глотки - носоглоткой. Каждая половина полости 

носа имеет четыре стенки: медиальную, латераль-

ную, верхнюю и нижнюю. Полость носа начинается 

преддверием, которое в отличие от прочих ее отде-

лов выстлано кожей. Последняя имеет значитель-

ное количество волос, служащих в известной мере 

фильтром, задерживающим крупные пылевые ча-

стицы при дыхании через нос. На латеральной 

стенке носа хорошо различимы три выступа, распо-

ложенных один над другим. Это носовые раковины 

(conchae nasales): нижняя, средняя и верхняя 

(conchae nasalis inferior, media et superior). Основу 

нижней, самой большой, носовой раковины, со-

ставляет самостоятельная кость, а средняя и верх-

няя раковины представляют собой части решетча-

той кости. Под каждой носовой раковиной суще-

ствует щелевидное пространство - носовой ход. 

Соответственно имеется нижний, средний и верх-

ний носовой ход (meatus nasi inferior, medius et 

superior). Пространство между свободной поверх-

ностью носовых раковин и носовой перегородки 

образует общий носовой ход. Помимо костной 

ткани в подслизистом слое носовых раковин име-

ется скопление варикозно расширенных венозных 

сплетений (своеобразной кавернозной ткани), в ко-

торых артериолы мелкого диаметра впадают в ве-

нулы более крупного диаметра. Это позволяет но-

совым раковинам увеличиваться в объеме и сужи-

вать просвет общего носового хода под влиянием 

определенных  

раздражителей, что способствует более дли-

тельному контакту вдыхаемого воздуха с напол-

ненной кровью слизистой оболочкой. В нижний но-

совой ход под передним концом раковины в по-

лость носа открывается слезноносовой канал, по 

которому оттекает слеза.  

В средний носовой ход открывается большин-

ство околоносовых пазух носа (верхнечелюстная, 

лобная, передние и средние клетки решетчатого ла-

биринта), поэтому иногда средний носовой ход 

называют зеркалом придаточных пазух носа, по-

скольку гнойный, катаральный патологический 

процесс проявляется характерными выделениями 

именно в среднем носовом ходе.  На латеральной 

стенке среднего носового хода находится полулун-

ная щель (hiatus semilunaris), которая в задней части 

имеет расширение в виде воронки (infundibulum 

ethmoidale). В решетчатую воронку кпереди и 

кверху открывается выводной канал лобной па-

зухи, а кзади и книзу - естественное соустье верх-

нечелюстной пазухи. В средний носовой ход от-

крываются передние клетки решетчатого лаби-

ринта. Естественное соустье верхнечелюстной 

пазухи прикрыто крючковидным отростком 

(processus uncinatus), поэтому соустье невозможно 

увидеть при риноскопии. В последние годы в связи 

с внедрением эндоскопических методов ринохи-

рургии необходимо знать и такие детали анатоми-

ческого строения полости носа, как «остиомеаталь-

ный комплекс» - система анатомических образова-

ний в области среднего носового хода. В его состав 

входят крючковидный отросток, клетки валика 

носа (agger nasi), кзади - большой решетчатый пу-

зырек (bulla ethmoidales) и латеральная поверхность 

средней носовой раковины. Медиальная стенка по-

лости носа представлена перегородкой носа 

(septum nasi), состоящей из двух костных элементов 

- перпендикулярной пластинки решетчатой кости и 

сошника, а также хрящевой пластинки (четырех-

угольный хрящ) и части, которая находится в пред-

дверии носа и состоит из дупликатуры кожи - по-

движной части носовой перегородки. Сошник - са-

мостоятельная кость, имеющая форму 

неправильного четырехугольника. Внизу сошник 

примыкает к носовому гребню нёбных отростков 

верхней челюсти и нёбной кости. Задний его край 

образует перегородку между правой и левой 

хоаной. Верхний край четырехугольного хряща об-

разует нижние отделы спинки носа. Это следует 

учитывать при операции по поводу искривления 

носовой перегородки - слишком высокая резекция 

хряща может привести к западению спинки носа. В 

детском возрасте, как правило, до 5 лет, перего-

родка носа не искривлена, а в дальнейшем в связи с 

неравномерным ростом костных и хрящевого отде-

лов носовой перегородки возникает выраженное в 

разной степени ее отклонение. У взрослых, чаще у 

мужчин, искривление перегородки носа наблю-

дают в 95% случаев.  

Верхняя стенка полости носа в передних отде-

лах образована носовыми костями, в среднем от-

деле - решетчатой пластинкой решетчатой кости 

(lamina cribrosa). Это самый узкий участок крыши 

полости носа, всего несколько миллиметров. 

Стенка эта очень тонкая, и при неосторожных хи-

рургических вмешательствах в полости носа может 

произойти повреждение этой тонкой пластинки с 

возникновением назальной ликвореи. При присо-
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единившейся инфекции возможно воспаление моз-

говых оболочек (менингит). Верхняя стенка прони-

зана большим количеством мелких отверстий 

(около 25-30), пропускающих в полость носа перед-

ний решетчатый нерв и волокна обонятельного, а 

также вену, сопровождающую решетчатую арте-

рию - источник возможных обильных носовых кро-

вотечений.  

Нижняя стенка полости носа отграничивает 

полость носа от полости рта. Она образована нёб-

ным отростком верхней челюсти и горизонтальной 

пластинкой нёбной кости. Ширина дна полости 

носа у взрослого составляет 12-15 мм, у новорож-

денного - 7 мм. Кзади полость носа сообщается че-

рез хоаны с носовой частью глотки. У новорожден-

ного хоаны имеют треугольную или округлую 

форму, размером 6x6 мм, а к 10-летнему возрасту 

увеличиваются вдвое.  

 Нижняя носовая раковина плотно прилегает 

ко дну полости носа. Именно поэтому у детей ран-

него возраста даже незначительное воспаление сли-

зистой оболочки полости носа приводит к полному 

выключению носового дыхания, расстройству акта 

сосания. Слизистая оболочка полости носа высти-

лает две условно разделяемые зоны - обонятельную 

и дыхательную. На всем протяжении слизистая 

оболочка дыхательной зоны прочно связана с под-

лежащими костными и хрящевыми образованиями. 

Толщина ее около 1 мм. Подслизистый слой отсут-

ствует. Слизистая оболочка полости носа имеет в 

своем составе клетки мерцательного эпителия, а 

также большое число бокаловидных и базальных 

клеток. На поверхности каждой клетки имеется от 

250 до 300 ресничек, которые совершают от 160 до 

250 колебаний/мин. Эти реснички колеблются в 

направлении задних отделов полости носа, к хо-

анам.  При воспалительных процессах клетки мер-

цательного эпителия могут метаплазироваться в бо-

каловидные и также выделять носовую слизь. Ба-

зальные клетки способствуют регенерации 

слизистой оболочки полости носа.  

Физиологами утверждено, что в норме для 

правильного функционирования полости носа ее 

слизистая оболочка выделяет в течение суток около 

500 мл жидкости. При воспалительных процессах 

выделительная способность слизистой оболочки 

полости носа возрастает во много раз. Под покро-

вом слизистой оболочки носовых раковин нахо-

дится ткань, состоящая из сплетения мелких и 

крупных кровеносных сосудов - целого клубка рас-

ширенных вен, напоминающего кавернозную 

ткань. Стенки вен богато снабжены гладкой муску-

латурой, которая иннервируется волокнами трой-

ничного нерва. При раздражении рецепторов трой-

ничного нерва происходит наполнение или опо-

рожнение кавернозной ткани, главным образом 

находящейся в нижних носовых раковинах. В 

норме обычно обе половины носа в течение суток 

дышат неравномерно - то одна, то другая половина 

носа дышит лучше, как бы давая отдохнуть другой. 

В переднем отделе перегородки носа можно выде-

лить особую зону, площадью около 1 см 2, где скоп-

ление артериальных и особенно венозных сосудов 

велико. Эта кровоточивая зона носовой перего-

родки называется «киссельбахово место» (locus 

Kiesselbachi), именно из этой области чаще всего 

возникает носовое кровотечение.  Обонятельная 

область захватывает верхние отделы средней рако-

вины, всю верхнюю раковину и располагающуюся 

напротив нее верхнюю часть носовой перегородки. 

Аксоны (безмякотные нервные волокна) обоня-

тельных клеток в виде 15-20 тоненьких нервных ни-

тей проходят через отверстия решетчатой пла-

стинки в полость черепа и вступают в обонятель-

ную луковицу. Дендриты второго нейрона 

подходят к нервным клеткам обонятельного тре-

угольника и достигают подкорковых центров. Да-

лее от этих образований начинаются волокна треть-

его нейрона, достигающие пирамидальных нейро-

нов коры головного мозга - центрального отдела 

обонятельного анализатора. Кровоснабжение поло-

сти носа осуществляется от верхнечелюстной арте-

рии, одной из концевых ветвей наружной сонной 

артерии. От нее отходит клиновидно-нёбная арте-

рия (a. sphenopalatina), входящая в полость носа че-

рез одноименное отверстие примерно на уровне 

заднего конца средней раковины. Она дает ветви 

для боковой стенки носа и перегородки носа, через 

резцовый канал анастомозирует с большой нёбной 

артерией и артерией верхней губы. Кроме того, в 

полость носа проникают передняя и задняя решет-

чатые артерии (a. ethmoidalis anterior et posterior), 

отходящие от глазной артерии, служащей ветвью 

внутренней сонной артерии.  

Таким образом, в конце литературного обзора 

можно прийти к мнению, что кровоснабжение по-

лости носа осуществляется из системы внутренней 

и наружной сонных артерий, и поэтому не всегда 

перевязка наружной сонной артерии приводит к 

остановке упорного носового кровотечения.  
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Реформування української шкільної освіти пе-

редбачає активне залучення учнів до самостійного 

здобуття знань і розвитку їхніх ключових компете-

нтностей; зміну ролі педагога на менторську, тью-

торську, коучингову; формування у здобувачів 

освіти вмінь командної взаємодії, співпраці. Запро-

вадження цих новацій ускладнилося пандемією 

Covid-19 та воєнним станом в Україні, адже зміни-

вся формат і можливості навчання. У зв’язку з цим 

перед вчителями постає проблема проєктування за-

няття з урахуванням психоемоційного стану учнів, 

їхніх матеріально-технічних можливостей та 

обов’язкових компонентів уроку.  

Вирішення зазначеної проблеми, на наш пог-

ляд, полегшує запровадження в освітньому процесі 

сценарного підходу, сутність якого розглядаємо у 

порівнянні декількох рівноймовірних ситуацій у 

навчальній діяльності та прогнозуванні їхнього ро-

звитку [3].  

Проблемам з розробки технологій навчання на 

основі сценаріїв приділена достатня увага дослід-

никами, серед яких R. Windle, H. Wharrad, D. 

Leeder, R. Morales [7], Y. Peter, X. Le Pallec, T. 

Vantroys [8], M. Fragaki [10].  

Зокрема, у дослідженні M. Fragaki надано тео-

ретичні рекомендації щодо розроблення багаторів-

невих (педагогічних) сценаріїв та методологічні ін-

струменти з аналізування групових варіантів спів-

робітництва; чотири різних педагогічних 

макросценарії, що ґрунтуються на групових проце-

сах [10].  

У своїй праці Y. Peter, X. Le Pallec, T. Vantroys 

розглядають педагогічний сценарний підхід як за-

сіб рефлексії та виділяють компоненти педагогіч-

ного сценарію: 

- діяльність, що декларується цілями освіт-

нього процесу, і визначає поведінку сценарію (по-

рядок дій, коли вони починаються, чого стосу-

ються); 

- ролі, в яких перебувають здобувачі освіти 

як учні чи співробітники; 

- освітні середовища, що являють собою на-

бір сервісів (пошта, чат, форум) і об’єктів навчання; 

на кожне середовище спрямовується певна діяль-

ність [8]. 

Сценарій може бути поданий певною формою 

з набором основних правил або у вигляді робочого 

аркушу з інструкціями для конкретного уроку чи 

для всього курсу із зазначенням етапів [10]. При та-

кому підході до організації освітнього процесу стає 

можливим реалізувати продуктивні стратегії нав-

чання, що ґрунтуються на мисленнєво-діяльнісних 

здібностях учнів, які саме і визначають зміст уроку. 

Метою нашого дослідження є розгляд структу-

рних компонентів базового педагогічного сценарію 

в умовах очного, дистанційного і змішаного нав-

чання. 
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Спираючись на структуру проєктування нав-

чання, пропоновану Richard J Windle, Heather 

Wharrad, Raquel Morales, нами визначено освітні ін-

струменти, ресурси; діяльнісну і рольову активно-

сті учасників освітнього процесу відповідно до 

компонентів педагогічного сценарію (табл.) [7].  

Таблиця  

Освітні ресурси, діяльнісна і рольова активності учасників освітнього процесу 

Діяльність 
Вибір відповіді або маніпуляції з зображеннями; створення малюнку чи схеми; ство-

рення презентації, відео, анімації, колажу; перетворення тексту тощо 

Ролі 
Здобувач інформації, навігатор, активний учасник, автор, редактор, оцінювач, худож-

ник, фотограф тощо 

Освітні ресу-

рси 
Текст, аудіо, відео, анімації, інтерактивні елементи тощо 

 

Отже, педагогічний сценарій – сучасний нау-

ковий продукт, що передбачає реалізацію освітніх 

цілей на основі мисленнєвої, співробітницької дія-

льностей учнів із застосуванням сучасних освітніх 

інструментів, зокрема електронних. 

Більшість педагогів володіють навичками 

проєктування класичної очної форми навчання. 

Сьогодні перед спільнотою вчителів України пос-

тають нові виклики: як організувати освітній про-

цес в умовах дистанційного чи змішаного навчання 

з урахуванням психоемоційного стану дітей та їхніх 

матеріально-технічних можливостей; як долучити 

здобувачів освіти до активної співпраці й отримати 

стійкі навчальні результати. 

На нашу думку, задовольнити всі ці виклики 

дозволяє міжнародний освітній ресурс Go-Lab 

(https://www.golabz.eu), який надає можливість уч-

ням долучитися до онлайн-лабораторій; формулю-

вати, спростовувати чи підтверджувати гіпотези, а 

вчителям – створювати власні освітні простори, ро-

зробляти дидактичні матеріали й структурувати 

урок за будь-якими сценаріями, що відрізняються 

різними підходами, діями та комбінацією: офлайн і 

діяльності в Інтернет; індивідуальних чи спільних 

дій та їх послідовностей; рівнів керівництва вчи-

теля.  

Go-Lab пропонує наступні етапи базового сце-

нарію та дії учасників освітнього процесу: 

- орієнтація – мотивування учнів до теми 

уроку, введення основних понять і термінів; 

- концептуалізація – зосередження уваги уч-

нів на конкретному питанні, формування гіпотез; 

- дослідження – планування і проведення 

експерименту, інтерпретація результатів дослі-

дження; 

- висновок – співвіднесення результатів дос-

лідження з поставленим питанням чи гіпотезою; 

- обговорення – визначення власного став-

лення та обмін думок учасників освітнього процесу 

стосовно проведення експерименту і отриманих ре-

зультатів [9].  

 Ресурс дозволяє доповнювати освітній 

контент уроку текстовими документами, відеомате-

ріалами; імпортувати розроблені міжнародною спі-

льнотою матеріали; здійснювати обговорення; 

проєктувати урок за вказаними етапами для очної, 

дистанційної та змішаної форм навчання. При 

цьому, відповідно до джерел [1, 2, 4, 5, 6] змішане 

навчання розглядаємо як формальне навчання в ра-

мках діяльності освітніх установ, що є цілеспрямо-

ваним процесом здобуття знань, формування умінь 

та навичок, розвитку ключових компетентостей у 

рамках певних навчальних дисциплін, частина 

якого відбувається у віддаленому режимі; під час 

навчання використовуються сучасні інструменти 

(мобільні телефони, проєктори, планшети) і техно-

логії (зберігання, доставка навчального матеріалу; 

реалізація контрольних засобів; організація освіт-

нього процесу). 

Слід зауважити, що використання Go-Lab мо-

жливо доповнювати іншими цифровими та мереже-

вими інструментами, які підтримують реалізацію 

інтерактивних методів у дистанційному і зміша-

ному навчанні, зокрема кооперативне навчання: 

групова форма роботи сприяє сумісному обгово-

ренню проблеми, її вирішенню, аргументації погля-

дів. При цьому кооперація створює добрий психо-

логічний клімат; забезпечує ефективну взаємодію 

учасників освітнього процесу, полегшує їхню ко-

мунікацію; сприяє формуванню колективної самое-

фективності, що позначається на успішній резуль-

тативності групової роботи. Зазначимо з цього при-

воду на доречність залучення для роботи сучасних 

мережевих інструментів, що задовольняють різні 

напрями кооперативної навчальної діяльності: хма-

рні документи, колективні вебресурси та ментальні 

карти, онлайн-дошки для обговорення й моделю-

вання.  

Також педагогічний сценарій має передбачати 

техніки розподілу соціальних ролей та об'єднання в 

групи здобувачів освіти; налагодження позитивної 

взаємозалежності; чіткі інструкції щодо виконання 

завдань з поясненням показників успіху; матрицю 

оцінювання групової роботи з визначеними крите-

ріями індивідуального внеску в роботу команди. 

Таким чином, на відміну від традиційного 

плану-конспекту, який містить послідовний і пев-

ний порядок дій, сценарій є більш деталізованим та 

включає компоненти (ресурси, дії, ролі, групи) й 

механізми розподілу ролей, формування груп, пос-

лідовності дій. Розроблення педагогічних сценаріїв 

потребує наявності у вчителів міждисциплінарних 

знань з педагогіки, психології та комп’ютерних 

наук.  
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LEARNING PRESENTATIONS AS A METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO 

STUDENTS OF MILITARY SPECIALTIES 

 

Abstract. 

The article deals with the issue of teaching students of military specialties by means of learning presentations. 

The authors analyse a methodological approach in the use of learning presentations. The main goal of this re-

search is to examine the influence of learning presentation on the development of students’ communicative com-

petence. Productive use of learning presentations at foreign language practical lessons is possible at different 

stages of teaching: explanation of new material, students’ independent work in distant education and summarizing 

the studied material. The paper presents various stages of creating learning presentations by teachers for forming 

special skills in students: development of logical and creative mentality and practical skills. During the pedagog-

ical experiment, the criteria (motivational, cognitive, and activity), indicators, and levels (high, sufficient and low) 

of the development of students’ communicative competence by using learning presentations were determined. 46 

students of the Weapons and Military Equipment Faculty at the Military Institute of Armoured Forces of National 

Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” took part in the experiment. The results prove that using 

learning presentations at practical lessons allows increasing the level of communicative activity and motivate 

students to study English for professional purpose. The material presented in the paper leads to the conclusion 

that the use of presentations is topical in the electronic shells for distant education that is becoming increasingly 

important at the present moment. 

 

Keywords: learning presentations, interactive teaching methods, communicative competence, foreign lan-

guages, students of military specialties, information and communication technologies, distance learning courses. 

 

Introduction 

In the age of information revolution, the role of 

foreign languages is increasing. Knowledge of foreign 

languages gives young people the opportunity to join 

the world culture, use the potential of the global Inter-

net resources, work with information and communica-

tion technologies, as well as increase their career pro-

spects. Informational support of higher education sys-

tem has great importance for improving the quality of 

specialists’ training because information and commu-

nication technologies create new global environment, 

in which future generations have to build professional 

and personal relationships [10, p. 64]. 
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When getting education in foreign languages, the 

special scientific interest excites a multimedia presen-

tation, the relevance of which in the educational process 

is explained by specific possibilities of presenting in-

formation: multi-channel, visualization, integrity, mod-

elling of the studied processes and phenomena, interac-

tivity, game form [11, p. 5]. According to 

А. А. Kichenko the multimedia teaching aids are 

viewed as didactic tools characterized by complex or-

ganization of educational and scientific information, 

providing interactive and continuous learning interac-

tion among students and allowing prompt and qualita-

tively manage individual learning and professionally 

oriented activities by teaching students to foreign lan-

guages [3, р. 12]. 

Representing a relatively new phenomenon in the 

system of education, multimedia possibilities until are 

not fully examined, although many issues related to the 

implementation of information technology into educa-

tion have been already covered in scientific literature. 

For example, Klevtsova (2003) studied methodological 

and didactic principles of creating and using multime-

dia presentations in teaching foreign languages. Using 

multimedia presentations to ensure the quality of learn-

ing to foreign language speak was considered in scien-

tific works written by Lazareva (2007). Didactic condi-

tions for using information technologies in the process 

of learning foreign languages at university were dis-

cussed by Abasheva (2007). Methods of teaching voca-

tional-oriented foreign language communication of stu-

dents through multimedia presentations were investi-

gated in A. A. Kichenko’s research (2010). The 

advantages of using presentations are noted by other re-

searchers (I. A. Zimnyaya [2], E. I. Passov [7], E. S. 

Polat [8], I. I. Khaleyeva [11]). O.V. Popkova believes 

that inclusion of presentations into practical classes of 

the foreign languages brings variety, revives the learn-

ing process, increases the emotional effect on students, 

creates comfortable learning environment and helps to 

form a model of real communication. [9, p. 255]  

Despite unquestionable value of studies, it should 

be noted that they do not fully solve the problem of im-

plementing multimedia into foreign language educa-

tion. A method of forming media competence of a stu-

dent on the multimedia material in the process of learn-

ing foreign languages has not been developed. The 

conditions for the effectiveness of multimedia for-

mation, the methods and techniques of this work, which 

are corresponded to the age features of students have 

not been determined. Some particular problems of us-

ing multimedia tools require further consideration, for 

example, the typology of multimedia tools, the content 

and technological aspects of their development and im-

plementation in the process of teaching foreign lan-

guages at university.  

So the scientific novelty of our study consists in 

comprehensive analysis of presentations use at the 

stage of explaining and revising new lexical and gram-

matical material to students of engineering specialties 

during foreign language classes. The focus of the paper 

will be on defining criteria, indicators, and levels of 

forming the foreign languages communicative compe-

tence by use of Learning Presentations. The hypothesis 

of the study is that the effectiveness of students’ foreign 

languages training increases if the formation of com-

municative competence is carried out with the use of 

Learning Presentations. 

Productive use of presentations in practical les-

sons of foreign language is possible at different stages 

of learning. The explanation of new material (lexical 

and grammatical) through the use of presentations 

which were made by PowerPoint software becomes 

more informative and visual. Students not only per-

ceive the teacher’s speech by ear, but also see examples 

and images illustrating this speech. So, the perception 

of information is carried out through two sensory chan-

nels: auditory (acoustic) and visual (optic), which con-

tributes to the process of memorization both perceptual 

and mnemonic. An additional advantage of using 

presentations at this stage of work is the possibility of 

its use as a practical lesson outline. A student who 

missed a lesson can use this material, because teachers 

place presentations in electronic shells used by higher 

educational establishments for successful extracurricu-

lar work of students. In addition, students may again 

refer to this material after some time to repeat the com-

pleted topic. 

The creation of learning presentation includes five 

stages: presentation planning, presentation develop-

ment, presentation rehearsal, presentation approbation 

and presentation assessment. As methodological ap-

proaches to determining the stages of creation of learn-

ing presentation, which are implementing the leading 

learning strategy (students mastering professional and 

creative competence and defining learning strategies 

and technologies), we highlight the following: person-

ality-oriented, contextual, integrative and competence-

based. Consider each stage of creating learning presen-

tations in details, which are presented in the Table 1. 
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Table 1 

Stages of Work with Learning Presentations 

Stages Description 

Presentation 

planning 

Setting goals – it is necessary to establish correspondence between the planned result and the 

selected information. Gathering information about the audience – it is really important to get 

knowledge and experience of the audience, taking into account interests, individual capabil-

ities of perception, memory, thinking, imagination. Determination of the main idea of the 

lesson and selection of additional information, creating a lesson structure, chronological, the-

matic, spatial and logical sequence. 

Presentation 

development 

Consideration of methodological features of presentation slides preparation, including verti-

cal and horizontal logic, the content and ratio of textual and graphical information, etc. 

Presentation 

rehearsal 
Verification, editing and revision created presentations. 

Presentation 

approbation 

It is believed that oral scientific presentation is an art in which even professionals do not risk 

improvising. When conducting approbation, you should use the criteria for evaluating presen-

tations. It is important to make sure that the topic of the presentation corresponds to the cur-

riculum of the subject, and the didactic and methodological goals and objectives of the 

presentation are related to the goals of the topic. The supplying of the presentation material 

should be analysed in terms of chronology, priority, thematic sequence and structure. 

Presentation 

assessment 

This stage may be called ‘the result of the presentation’, since it involves an assessment of 

the achievement of the set goals, which, of course, is associated with the reflection of the 

educational and creative activities of students, aimed at assessing the effectiveness of the 

used educational strategies (content, structure, means, logic) and determining the degree of 

achievement of the set goals and setting new ones. 

 

Methodology. 

In order to confirm the effectiveness of teaching 

with the use of Learning Presentations, a pedagogical 

experiment was conducted at the Military Institute of 

Armoured Forces of National Technical University 

“Kharkiv Polytechnic Institute” during the 2021/2022 

academic year. Two groups of the first year of studying 

of the Weapons and Military Equipment Faculty were 

chosen for the experiment. The essence of the pedagog-

ical experiment was as follows: one group was selected 

as a control (CG), and the other group was experimental 

(EG). The control group consisted of 22 students, and 

in the experimental group, there were 24 students. 

To conduct the experiment, the course “the Eng-

lish language (general, military general and special 

course)” using the Learning Presentations and elec-

tronic shells was developed. The course was designed 

for classwork (practical work) and for individual work 

at home. Students of experimental and control groups 

used books and handouts at the lessons. Students of the 

experimental group were taught by different types of 

tasks presented in the form of the learning presentations 

that included theoretical and practical materials. Creat-

ing high-quality learning presentations is one of the 

main tasks of a foreign language teacher at any higher 

educational establishment. Teachers should be familiar 

with the following criteria for excellent learning 

presentations made by using PowerPoint program, 

which are presented in Table 2. 

Table 2 

The Criteria for Creating Excellent Learning Presentations 

Criteria Description 

Informa-

tive value 

The presentation should be a comprehensive message on given topic, reveal the essence of prob-

lem, state certain factual information and contribute to acquiring necessary knowledge in given 

field among students. 

Compact-

ness 

Students perceive the information on the slide visually, so briefness, compactness and laconism 

of the text are necessary factors for creating a learning presentation.  

Logic 
The sequence of material presentation should be logically determined so that students have the 

whole view of a problem and form understanding of cause-effect relationships. 

Structur-

ing 

The information presented on the slides should be clearly structured. Information should be pro-

vided by using tables, lists, charts, diagrams and other graphical images which contribute to better 

visual perception. 

Visual as-

pects 

Using illustrative material, which should be adequate to discussed problem, correlate with text 

and express certain thought of a teacher. 

Expres-

siveness 

Learning presentation is educational in nature and therefore elements of a game in it is permissi-

ble. This can be expressed in selection of funny illustrations, if they fit the topic, attract the atten-

tion of audience and provoke discussion. Emotional impact on students through images contrib-

utes to more effective communication. A presentation should be bright, interesting and memora-

ble. 

Grammat-

ical cor-

rectness 

Of course, the text of learning presentations must be correct according to the norms of the modern 

English language. 
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Careful observation of all above criteria is neces-

sary for creating high-quality learning presentations, 

the use of which will make foreign language classes 

more informative, effective, diverse and interesting, 

and contribute to the development of students’ commu-

nicative competence. 

During the pedagogical experiment, the criteria, 

indicators, and levels of the formation of students' for-

eign languages communicative competence through us-

ing Learning Presentations were determined. Table 3 

presents the criteria and indicators of formation of stu-

dents’ foreign languages communicative competence. 

In order to check the motivational criterion of the for-

mation of communicative competence, we used ques-

tionnaires, which were developed for analysing the mo-

tives of studying. The level of basic knowledge of stu-

dents’ foreign languages communicative competence 

which is important for analysing cognitive criterion 

was checked by a placement test. Activity criterion pre-

sents informational and technological skills of students, 

their awareness in the application of new technologies. 

For determining the level of formation of the activity 

criterion, the methods of questioning and survey were 

used. 

Table 3 

The criteria and indicators of development of students’ foreign languages communicative competence 

with the use of Learning Presentations 

Motivational criterion Cognitive criterion Activity criterion 

 interest in studying the English 

language; 

 understanding the importance 

of applying theoretical knowledge 

in practice; 

 interest in individual work. 

 knowledge of lexical and 

grammatical material; 

 ability to solve training tasks 

of the English language. 

 ability to use studied lexical 

and grammatical material in prac-

tice; 

 analysis and evaluation of 

foreign languages patterns. 

 

The following methods were used during the ex-

periment: surveys, tests, individual and group surveys, 

teacher monitoring, quantitative and qualitative data 

processing methods. Experimental work was carried 

out in several stages. 

Results and Discussion. 
The purpose of the experiment was to test the ef-

fectiveness of using Learning Presentations in teaching 

a foreign language (English) and to identify the ad-

vantages and disadvantages of this method. In accord-

ance with the experimental research methodology at the 

first stage a placement test was conducted to identify 

the level of the future military officers’ foreign lan-

guage competence. In a questionnaire and a placement 

test, 46 students of speciality “Weapons and Military 

Equipment” of the Military Institute of Armoured 

Forces of National Technical University “Kharkiv Pol-

ytechnic Institute” were surveyed at the beginning of 

the year. The groups participated in the pedagogical ex-

periment passed an initial assessment. In order to en-

sure the objectivity of the experiment, certified tests 

were used to identify the level of the foreign language 

competence in accordance with Common European 

Framework of Reference for Languages (see Table 4). 

Таble 4 

The results of the placement test in CG and EG 

Points 0-49 50-64 65-89 90-100 

Number of participants in the CG / 

% to the total number of the respondents 
8/≈36,4% 10/≈45,5% 3/≈13,6% 1/≈4,5% 

Number of participants in the EG / 

% to the total number of the respondents 
9/≈37,5% 12/≈50% 2/≈8,34% 1/≈4,16% 

 

Based on the obtained data a conclusion can be 

made that 50% of the future military officers have low 

level of the foreign language (English) competence, 

37,5% – critical. None of the participants of the CG and 

EG could do all the tasks correctly and gain 100 points 

(Table 1). 

At the second stage, the experimental group was 

trained using materials in the form of presentations, 

videos, and textual documents in the classroom and us-

ing the learning platform Moodle for independent 

work. During practical classes, students studied video, 

audio files and interactive exercises which were pre-

sented in the special Learning Presentation resources. 

Students did their homework using the Moodle re-

sources studying relevant topics and solving thematic 

problems, they also wrote essays and prepared one joint 

project. Teaching students of the control group was car-

ried out without systematic use of information and 

communication technologies. 

At the final stage, the analysis of the results of ex-

perimental research with the help of mathematical 

methods was carried out. Two modular tests and one 

examination test were conducted. The evaluation was 

displayed in the personal students’ accounts. Its results 

showed significant changes in the level of English lan-

guage proficiency of the EG participants. CG’s results 

also increased, but they were lower than the same in the 

EG (see Table 5). 
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Table 5 

The results of the post-experimental test in CG and EG 

Points 0-49 50-64 65-89 90-100 

Number of participants in the CG / % to the total num-

ber of the respondents 
3/≈13,6% 9/≈40,9% 8/≈36,4% 2/≈9,1% 

Number of participants in the EG / % to the total num-

ber of the respondents 
0/≈0% 6/≈25% 14/≈58,33% 4/≈16,66% 

 

The statistical analysis of the results of pre- and 

post-experimental tests determined that at the end of the 

experiment the level of the English language profi-

ciency of future military men in both CG and EG rose, 

however the most noticeable changes are revealed in 

the EG, while in the CG they were not so significant. 

Comparative analysis of the experimental training 

revealed that the use of Learning Presentations in the 

foreign language teaching helps to achieve significant 

results in the EG, raising the level of the future soldiers. 

According to the results of pre- and post- experimental 

tests, the qualitative changes happened in the EG. If at 

the beginning of the experiment there was only one stu-

dent with a high level of the English language profi-

ciency, about 37,5% with a low and critical level, then 

after the experimental training there was none with a 

critical level in the EG, moreover, 16.66% of the future 

soldiers reached a high level of language proficiency. 

Unlike the EG, the quantitative changes in the CG were 

observed (Table 5). 

The effectiveness of the experiment was con-

firmed by the obtained efficiency coefficients in terms 

of the average number of correctly performed tasks and 

in terms of the standard deviation. The obtained results 

give us the opportunity to argue that the use of Learning 

Presentations in teaching students influences positively 

the formation of communicative competence. As hy-

pothesised, our experiment proves that the effective-

ness of students' professional training increases if the 

formation of communicative competence is carried out 

with the use of Learning Presentations tools. 

Conclusion. 

The findings of our research are quite convincing, 

and thus the following conclusions can be drawn: using 

Learning Presentations influences positively into the 

formation of the communicative competence of univer-

sity students. The presentations activate the cognitive 

activity of students of military specialities at lectures 

and individual studying, ensures the availability of ma-

terials at any time. It stimulates interest in learning and 

creates the appropriate conditions for the formation and 

development of technological skills. 

Further, promising use of the Learning Presenta-

tions will allow creating elements of distance learning 

that can ensure a continuous and sustainable learning 

process when influenced by various negative factors, 

such as quarantine, natural anomalies, and long-term 

forced absence of students in an institute. 
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Abstract. 
The article presents the results of research on the determination of the regenerative capacity of initial grape 

explants of grafted and technical grape varieties on different types of substrates. The aim of the work was to 

determine the regeneration potential of rootstock and technical varieties of grapes in vitro culture on different 

types of substrates and to establish their influence on further growth and development of the vegetative mass of 

grape microclones. The mineral substrates perlite, vermiculite and their mixture (1:1) were taken as a basis. 
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In order to create grape planting material free from 

viral and bacterial infection, in vitro methods of tissue 

and organ culture are widely used. This method allows 

you to shorten the time of reproduction of new grape 

varieties by 4-5 times, increase the reproduction ratio 

and use a small amount of raw material. 

The basis of this method is the induction of organ-

ogenesis from the initial bud on nutrient media or sub-

strates under the conditions of culture rooms. This pro-

cess takes place in three or more stages. They include: 

1 - selection of donor plants; 2 – sterilization; 3 – intro-

duction of explants into in vitro culture; 4 - microclonal 

reproduction of shoots in vitro culture; 5 – rooting of 

plants; 6 - planting plants [3]. 

An important step in microclonal reproduction in 

vitro is adaptation to non-sterile conditions. It is at this 

stage that most plants die (up to 70-80%). This is due 

to a number of their physiological and anatomical fea-

tures. Microclonal plants are characterized by an under-

developed waxy cuticle, a damaged stomatal apparatus, 

weak photosynthetic activity, a vascular connection be-

tween the root and shoot, vitrification, an unbranched 

root system, and the absence of root hairs [2]. There-

fore, it is very important to start preparing them for 

transfer to non-sterile, uncontrolled conditions even 

when cultivating plants in vitro. One of the ways to 

eliminate (or minimize) the physiological and anatom-

ical features of microclonal plants listed above is to use 

nutrient substrates instead of nutrient media. 

Substrates should be quite light, loose, moisture- 

and air-permeable. Many scientific works have been 

devoted to the issue of optimal substrate selection at the 

stage of adaptation of microclones [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

11], but at the same time there are practically no scien-

tific studies on the use of nutrient substrates to intensify 

the regeneration processes of initial grape explants.  

The aim of our work was to determine the regen-

eration potential of rootstock and technical grape vari-

eties in the culture of tissues and organs in vitro on dif-

ferent types of mineral substrates; to determine the 

rooting of grape microclones in vivo. 

The work was carried out in the Department of 

Grape Seeding, Reproduction and Biotechnology of the 

National Research Center "Institute of Viticulture and 

Winemaking named after V. E. Tairov" during 2019-

2021. The research was conducted on rootstock and 

technical grape varieties: “Dobrynya”, “Garant”, 

“Yarylo”, “Zagrey”. 

All studies were carried out in aseptic conditions 

of laminar and culture boxes according to physical pa-

rameters: temperature = + 24 – +25 oС, lighting - 2500 

– 3000 lux, 16-hour photoperiod, air humidity - 60 – 

70%. 

The scheme of experience was as follows: 

Control 1 – Murashige and Skoog medium + 0.3 

ml/L ІОК, 0.2 ml/L 6-BAP; 

Control 2 – Murashige and Skoog medium + 0.6 

ml/L ІОК, 0.5 ml/L 6-BAP; 

Variant 1 – Perlite; 

Variant 2 – Vermiculite; 

Variant 3 – Perlite + Vermiculite (1:1). 

In the control variants, the nutrient medium of Mu-

rashige and Skoog, prepared according to the prescrip-

tion, was used.  

Mineral substrates were autoclaved at 1 atm. twice 

for 40 minutes, after which they were saturated with 

nutrients. Two-bud cuttings were planted on the pre-

pared substrates. Substrates were moistened once a 

week. Distilled water was used for irrigation. 

From the indicators of the manifestation of regen-

eration properties, the following were determined: the 

survival of the initial explants (% after 30 days of cul-

tivation), the beginning of the proliferation of axillary 

buds (days), the number of explants with the prolifera-

tion of axillary buds (% after 30 days of cultivation); 

the number of explants with rudiments of roots (%, af-

ter 30 days of cultivation). 
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When determining the survival rates of initial 

grape explants on mineral substrates in vitro, we took 

into account explants that were characterized by the 

presence of a living lateral bud, a green leaf blade, and 

scion tissues. 

After 30 days of cultivation, it was established that 

the survival of the initial grape explants mainly de-

pended on the type of substrate (Figure-1). 

Figure-1  

Survival of initial explants of grapes on nutritious mineral substrates (average for 2019 - 2021) 

  
 

The most established initial grape explants were 

found in the controls and the first experimental variant. 

The number of such explants was equal to 76.7% for 

the “Dobrynya” variety, 83.3% for the “Garant” vari-

ety, 75.0% for the “Yarylo” variety, and 50.0% for the 

“Zagrey” variety. In other experimental variants, the 

survival rate of initial grape explants was lower than the 

control and was equal to: 45.0 – 63.3% for the “Do-

brynya” variety, 56.7 – 63.3% for the “Garant” variety, 

55.0 - 61.7% for the variety “Yarylo” and 40.0 – 41.0% 

for the “Zagrey” variety. 

One of the main indicators of the development of 

initial explants of grapes on substrates is the beginning 

of the proliferation of axillary buds. Acceleration of this 

process leads to faster formation and development of 

plants. It was shown that the development of axillary 

buds of the initial grape explants of all studied varieties 

started more actively in the plants of the first experi-

mental variant. Thus, on the 10th day of research, 

15.0% of the initial explants in the “Dobrynya” variety 

were characterized by the beginning of the proliferation 

of axillary buds, in the “Garant” variety - 30.0% of the 

initial explants, in the “Yarylo” variety - 32.0%, and in 

the “Zagrey” variety - 24.0%. 

Full accounting of the proliferation of axillary 

buds, rhizogenesis of initial explants of grapes was car-

ried out on the 30th day of research. The obtained re-

sults showed that the most two-bud cuttings with axil-

lary bud proliferation were in controls 1 and 2, as well 

as in the first and third experimental variants (Figure-

2). Thus, in the rootstock grape varieties in the control 

variants, 62.0 – 71.0% of the initial explants were char-

acterized by a developed axillary bud, in the technical 

56.5 – 57.0%. In experimental variants with perlite, the 

number of such explants was equal to 43.3 – 55.0% in 

rootstock varieties and 45.0 – 46.7% in technical varie-

ties. In all other experimental variants, the number of 

initial explants with a developed bud was less and was 

at the level of 36.7 – 42.3%. 

Figure-2 

The proliferation of initial grape explants on nutritious mineral substrates (average for 2019 - 2021) 
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Determination of the rate of rhizogenesis in the ex-

perimental and control variants showed that root for-

mation began earlier and more actively in the control. 

Thus, 53.7 – 72.0% of the initial explants in the control 

variants had root primordia on the 30th day of research. 

After using nutrient substrates, the number of initial ex-

plants with primordia or developed roots was 10.2 – 

20.4% lower than the control values. Among the exper-

imental options, the best results were obtained in the 

first and third options. In rootstock varieties, the num-

ber of such plants was 46.7 – 55.0%, in technical vari-

eties this indicator was equal to 45.0 – 65.0% (Figure-

3). 

Figure-3 

Rhizogenesis of initial explants of grapes on nutrient mineral substrates (average for 2019-2021) 

 
 

But it should be noted that in the initial explants of 

grapes of the control variants, 2 – 3 roots were formed, 

which later acquired a large length, but were not 

branched, in the initial explants of grapes of the exper-

imental variants, on the contrary, more roots were 

formed (5 – 8 pcs.), they had a greater number of roots 

of the second- and even third-orders, their length was 

shorter. This fact is extremely important for transfer-

ring grape microclones from in vitro to in vivo condi-

tions. 

It should also be noted that despite the fact that in 

vitro conditions in experimental variants we noted 

lower rates of survival of initial explants, axillary bud 

proliferation and rhizogenesis, later, when transferred 

to in vivo conditions (after 60 days of cultivation), the 

survival of plants with experimental variants exceeded 

control values on average by 20.6 – 24.5% for rootstock 

varieties, for technical varieties – 29.3 – 30.2% (Figure-

4). 

Figure-4 

Survival of grape microclones under in vivo conditions (average for 2019-2021) 

  
 

To increase the adaptation potential of grape mi-

croclones in vitro, it is advisable to plant initial grape 

explants (two-bud cuttings) and cultivate microclones 

on nutritious mineral substrates. 

Optimal substrates are perlite, a mixture of perlite 

and vermiculite (1:1). 
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The specified nutritious mineral substrates con-

tributed to the high survival rate of grape microclones 

in in vivo conditions. 
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Аннотация. 

В данной статье проанализирована роль информационных технологий в бизнес-процессах, которые 

непосредственно влияют на рост и развитие предприятия и организации. Также были рассмотрены ос-

новные ИТ инструменты, бизнес-ПО, с помощью которых можно модернизировать инфраструктуру 

предприятия и реализовать цифровизацию и автоматизацию бизнеса. 

Abstract. 

Competently and correctly selected solutions for the implementation of information technology in business 
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writing this article is due to what information technologies exist and what tasks they solve the issue of digitalization 

and business automation.  
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В связи с темпами развития бизнеса и произ-

водства в современном мире повсеместно внедря-

ются ИТ-технологии, которые позволяют суще-

ственно сократить и минимизировать издержки 

производства, автоматизировать производствен-

ную линию, а также упростить документооборот. 

Решением для рационального развития биз-

неса и повышения его конкурентоспособности и 

эффективности управления может стать комплекс-

ная автоматизация, при выборе которой необхо-

димо провести сводный анализ предварительных 

вложений в данные проекты, так как на рынке при-

сутствует множество различных решений. Слож-

ность в выборе и оценки информационных техно-

логий заключается в воздействии на финансовые 

показатели с прогнозируемыми результатами внед-

рении данных технологии. 

Основные цели при реализации проекта по 

внедрению информационных технологий, влияю-

щих на потребительскую оценку, заключаются в: 

- повышение эффективность управление 

предприятием; 

- снижение издержек производства и повы-

шение производственного плана; 

- конкурентоспособности предприятия на 

рынке; 

- капитализации предприятия и прибыли[1]. 

Сфера ИТ сегодня представляет собой один из 

современных инструментов, эффективно применя-
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ющихся в бизнес-проектах. Реализация комплекс-

ного проекта начинается с управленческого консал-

тинга, который заключается в построение страте-

гии автоматизации компании, где будут четко рас-

пределены функции требующие автоматизации. 

При автоматизации компании потребуется бизнес-

ПО, однако для его внедрения необходимо модер-

низировать инфраструктуру предприятия. 

Среди широкого выбора предложений на 

рынке по автоматизации предприятия сложно 

найти универсальное решение, которое бы вклю-

чало в себя как управленческий консалтинг, так и 

системного интегратора. 

Во избежание отрицательных последствий в 

реализации проекта необходимо начать с организа-

ционных изменений для решения поставленной 

бизнес-задачи. 

Задача информатизации предприятия заключа-

ется в повышении эффективности управления. Но 

не все показатели эффективности могут быть реа-

лизованы информационными технологиями, про-

грамма информатизации предприятия должна быть 

общей бизнес-стратегией предприятия. Эффектив-

ное взаимодействие бизнес-стратегии и программы 

информатизации должны положительно отразиться 

на ИТ-проектах[2]. 

В качестве инструмента планирования ресур-

сов предприятия в проекте информатизации рас-

смотрим (Enterprise Resource Planning, ERP). Реали-

зация ERP позволит понизить издержки и повысить 

доходность предприятия в денежном эквиваленте. 

На сегодня уже есть сформированные целост-

ные программы по информатизации предприятий 

как коммерческих, так и некоммерческих предпри-

ятий и государственных учреждений. Данные про-

граммы были разработаны для ряда министерств и 

различных ведомств, а также и подведомственных 

организаций. Как правило, такие программы вносят 

на долгосрочные периоды[4]. 

Основной проблемой в долгосрочных проек-

тах является поддержка их актуальности и обновле-

ния. Бизнес-среда, в которой работает предприятие, 

происходят частые и динамичные изменения, и их 

сложено предсказать, поэтому даже самые гра-

мотно проработанные концепции могут быть не ак-

туальными уже на момент их создания. 

Для решения данной проблемы необходимо 

соблюдать следующие принципы: 

— систематические обновления в программе 

информатизации предприятия в соответствии с 

рынком в долгосрочном планировании; 

— реализация ИТ проектов должна осуществ-

ляется в период актуальности версии обновлении 

программного обеспечения и компонентов. Непо-

средственными заказчиками должны является ру-

ководители структурных подразделений[3]. 

При формировании ИТ-концепции предприя-

тия необходимо учесть совместимость и интегра-

цию программного обеспечения с бизнес-приложе-

ниями. Нередко случаются конфликты программ-

ных приложений с бизнес-приложениями, решение 

которых может стать полная замена программного 

приложения на более совместимое, потому что до-

работка и оптимизация его совместимости может 

быть не рациональным решением с финансовой 

точки зрения.[5] 

Эффективная работа программной среды зави-

сит от взаимодействия программных бизнес-прило-

жений с различными модулями. 

На сегодня эффективными и актуальными яв-

ляются CRM и ERP, с помощью данных инструмен-

тов пользователи могут адаптировать и автоматизи-

ровать процессы, позволяющие вести успешно биз-

нес. 

CRM системы хорошо себя зарекомендовали и 

получили широкое распространение среди круп-

ных компании. Лидером на мировом рынке явля-

ется компании «Salesforce». На рынке в России есть 

широкий выбор данных решений среди отечествен-

ных разработчиков. Среди лидеров на отечествен-

ном рынке является компания «Интерпроком». Ос-

новной тенденцией развития данных систем это пе-

реход их в «облачное хранилище». 

ERP-системы также хорошо зарекомендовали 

при планировании ресурсов предприятия. На отече-

ственном рынке лидером является компания «1С». 

Также можно отметить конкурентов данной компа-

нии это «Microsoft», «Галактика» они тоже практи-

чески не уступают «1С» в характеристиках. «1С» 

же является наиболее рациональным выбором. 

Сегодня набирают обороты тенденции автома-

тизации складов и переход их на роботов, которые 

будут выполнять непрерывно все задачи и опера-

ции по складскому учету и перемещению товаров и 

сырья. 

Необходимо отметить важную роль ИТ-

инфраструктуры при информатизации предприя-

тия. Данная структура должна быть спроектиро-

вана в соответствии со всеми требованиям про-

граммного обеспечения, применяемыми в различ-

ных сферах бизнеса.  

Подготовка ИТ-инфраструктуры заключается 

в организации технического обеспечения предпри-

ятия программными продуктами, вычислитель-

ными машинами, а также построение между ними 

телекоммуникационной сети, которая обеспечи-

вала непрерывную и быструю работу персонала 

предприятия[6]. 

Эффективная работа ИТ-инфраструктуры поз-

воляет предприятию обеспечить:  

- Доступность к информационным ресурсам, 

технологическим или программным сервисным 

службам, удаленный доступ к информационной си-

стеме и многое др; 

- Надежность в качестве резервного канала 

связи, которая позволяет работать в автономном ре-

жиме и многое другое;  

- Безопасность, обеспечивающая ограниче-

ние доступа к электронной почте и сети Интернет, 

ограничение возможности записи информации на 

носители, авторизация пользователей в сети и т.д; 

- Адаптивность к бизнес-потребностям 

предприятия;  

- Эффективность позволяет справляться с 

проблемами роста объемов информации и решать 
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задачи, связанные с доступностью, безопасностью, 

долговременным хранением данных и выполне-

нием требований законодательства. 

Современные методы и подходы позволяют 

реализовать ИТ-проект с учетом специфики кон-

кретного бизнеса его особенностей используемых 

приложений, требований к доступности и безопас-

ности. Успех от внедрения ИТ-проектов заключа-

ется в правильно подобранном решении для кон-

кретных бизнес-задач предприятия. 
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METAMODERN INTENTIONS IN K. ISHIGURO’S NOVEL «KLARA AND THE SUN» 

 

Анотація. 

В даній статті розглядаються теоретичні засади такого літературного явища, як метамодернізм, 

та визначаються його основні положення. З позиції метамодерністких постулатів аналізується роман 

сучасного британського письменника Кадзуо Ісігуро «Клара та сонце». Метою нашої роботи є дослі-

дження способів реалізації метамодерністських інтенцій у романі та виокремлення власне модерністсь-

кого та постмодерністського компонентів. Відсутність у сучасному літературознавчому просторі ана-

лізу творчості письменника в метамодерністському ключі зокрема, а також комплексного аналізу в ці-

лому, зумовлює актуальність виконаного дослідження. За основу для виконаного аналізу були обрані праці, 

що присвячені теорії метамодернізму. Це, передусім, «Метамодернізм. Історичність, Аффект та Гли-

бина після постмодернізму» Роберта ван ден Аккер та Тімотеуса Вермюлена, а також «Те, що слідує за 

постмодернізмом» Мері Голланд. Щодо методології та методики, то в даному дослідженні були викори-

стані культурно-історичний, теоретико-літературний і компаративний методи. 

Abstract. 

The present article deals with theoretical foundations of such a literary phenomenon as metamodernism and 

defines its main postulates. Kazuo Ishiguro’s novel «Klara and the Sun» is being analysed from the standpoint of 

metamodern postulates. The purpose of our work is to study the ways metamodern intentions being implemented 

in the novel and to distinguish the actual modern and postmodern components. The lack of analysis of the writer’s 

creativity in a metamodern way in particular, as well as a comprehensive analysis in general, determines the 

relevance of the research. The works devoted to the theory of metamodernism are chosen as the basis for the 

analysis. They are, first of all, «Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism» by Robin van den Akker and 

Timotheus Vermeulen, and «Succeeding Postmodernism» by Mary Holland. As for methodology and techniques, 

cultural-historical, theoretical-literary and comparative methods are being used in the present paper. 

 

Ключові слова: мультикультурализм, метамодернізм, трансгуманізм, міжкультурний роман, су-

часна британська література. 

Keywords: multiculturalism, metamodernism, transhumanism, multicultural novel, contemporary British lit-

erature. 

 

Вже наприкінці ХХ століття постмодерніст-

ська техніка письма, а також постмодернізм як на-

прямок у літературі, зазначала характерної кризи. 

Хаотичний та динамічний світ, який перебуває у 

постійному пошуку нових смислів та істин, кинув 

митцям неабиякий виклик. Виникла потреба у но-

вому осмисленні суспільних процесів та явищ, з 

якими риторика постмодерністської філософії впо-

ратися не могла. Прихід нового століття лише по-

силив відчуття коливання та нестабільності, тому 

цілком логічно, що сучасні літературознавці 

пов’язують виникнення нового критичного пласту 

саме з економічною та політичною нестабільністю, 

що панувала на світовій арені на початку ХХІ сто-

ліття. В результаті виникає таке поняття, як мета-

модернізм, термін, введений в 2010-х роках Робі-

ном ван ден Аккером та Тімотеусом Вермюленом 

за своєю суттю виражає хаотичну природу сучас-

ного глобалізованого та мультикультурного світу. 

Варто зазначити, що термін «мета» в даному випа-

дку співзвучний платонівському поняттю метак-

сіса, використаного філософом для опису відчуття 

перебування між двома протилежностями. Так зок-

рема Робін ван ден Аккер зауважує, що «вступати у 

дискусію стосовно метаксіса означає говорити про 

рух між протилежними полюсами: не бінарність на-

ряду з поділяючим їх континуумом, не рівновагу, а 

радше маятник, який розхитується між різноманіт-

ними крайнощами» [1, с. 48]. Метамодернізм вини-

кає в хаотичний час занепаду постмодерністської 

теорії, а точніше її неможливості застосувати 

останню на практиці, та все частіших звернень до 

модерністських практик. Метамодернізм – це пос-

тійне коливання між постмодернізмом та модерніз-

мом, націлене на пошук нових істин. Особливої 

уваги заслуговують наукові пошуки американської 

дослідниці Мері Голланд, авторка яких стверджує, 
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що метамодернізм – «це також дещо подібне по-

няття до постструктуралістської, метахудожньої 

версії модернізму» [2, c. 201]. 

Однак, дослідники не наважуються прямо на-

зивати метамодернізм новим напрямком у літера-

турі та мистецтві, оскільки його остаточне форму-

вання як такого ще не завершилось. Натомість, в те-

оретичних працях все частіше зустрічається 

визначення метамодернізму, як структури світовід-

чуття, яка виникла на початку ХХІ століття та 

«стала домінуючою культурною логікою західних 

капіталістичних суспільств» [1, c. 38]. Таким чи-

ном, метамодернізм – це система світовідчуття, яка 

відображає реалії сучасного суспільства; літера-

тура, яка мислить себе в модерністському руслі, од-

нак користується постмодерністськими літератур-

ними прийомами, які направленні на досягнення 

модерністських цілей. Метамодернізм надає сучас-

ним письменникам безліч нових творчих можливо-

стей. Так зокрема Томас Вессенс та Ван Дейк стве-

рджують, що сучасні європейські митці перебува-

ють у пошуку «нової позиції, намагаючись 

примирити постмодерн та напрями, які йому пере-

дують, разом з властивими їм гуманістичними еле-

ментами» [4, с. 23]. 

Саме гуманістична направленість прози, коли-

вання між модерністськими та постмодерністсь-

кими техніками письма є характерними рисами тво-

рчості сучасного британського письменника япон-

ського походження Кадзуо Ісігуро, що дозволяє 

нам в свою чергу проаналізувати останній на сього-

днішній день роман автора «Клара та сонце» 

(«Klara and the Sun») саме в метамодерністському 

ключі. Дія роману розгортається у майбутньому. 

Наукові здобутки стали настільки прогресивними, 

що вчені навчилися при народженні генетично ре-

дагувати дітей для поліпшення їх розумових здіб-

ностей. Оскільки соціалізація таких форсованих ді-

тей жорстко обмежується та контролюється ззовні, 

адже процес навчання проходить не в традиційних 

школах, а на заняття з використанням так званих ек-

ранних репетиторів, батьки дітей, які в змозі собі це 

дозволити, змушені купувати їм роботів-андроїдів 

або, як їх називає сам автор, штучних друзів. 

Кадзуо Ісігуро запозичує традиційне для наукової 

фантастики поняття штучного інтелекту й трансфо-

рмує його відповідно до власних намірів. Це не по-

одинокий випадок використання автором такого 

постмодерністського прийому, як інтертекстуаль-

ність. Окрім інтертексту, автор активно використо-

вує автоцитацію, а саме на рівні лейтмотиву залу-

чає до площини роману проблематику та тематику 

попередніх творів.  

Нарація в романі ведеться від імені штучної 

подруги та робота-андроїда на ім’я Клара. Втім, ва-

рто зазначити, що головна героїня роману помітно 

відрізняється від своїх колег: «This was one of the 

greatest things about Rose. She could fail to notice so 

much, and even when I pointed something out to her, 

she’d still not see what was special or interesting about 

it» [3, с. 13]. Клара має вражаючу спостережливість 

і надзвичайно розумна та здатна адаптуватися, як 

емоційно, так інтелектуально, до зовнішніх фак-

торі. Вона здатна вчитися, аналізувати інформацію 

та робити висновки. Всі свої знання про зовнішній 

світ вона черпає зі спостережень за вулицею через 

вітрину магазину, де вона була виставлена на про-

даж та де в решті-решт знайомиться з чотирнадця-

тирічною дівчинкою Джозі. Однак, якщо за темати-

кою та проблематикою роман тяжіє до постмоде-

рну, то за композицією та мовно-виразовими 

формами – до модернізму. Кадузо Ісігуро не вда-

ється до просторово-часових зсувів, фрагментарно-

сті оповіді, які вже стали основною рисою автор-

ського стилю в попередніх романах. Натомість, 

мові робота-андроїда властива дитяча наївність, че-

сність та добродушність. Клара як і діти робить ма-

ленькі відкриття та щиро радіє їм: «I shook my head 

and raised my hands, palms up, to indicate the loveli-

ness of the Sun’s nourishment falling over us» 

[3, с. 11].  

Клара не може функціонувати без сонця, адже 

вона працює на сонячних батарейках. Головна ге-

роїня ставиться до сонця як до свого божества, адже 

саме воно дає їй не лише фізичні сили, а й душевні. 

Незабаром після того, як Клара потрапляє до Джозі, 

робот-андроїд дізнається, що старша сестра Джозі 

померла, а сама Джозі тяжко хвора, однак читачеві 

достеменно невідомо чим саме. Клара присвячує 

себе одній єдиній меті – допомогти дівчині пройти 

шлях дорослішання та одужати, приносячи в жер-

тву своє власне життя. Однак, після одужання 

Джозі, Клара вимушена доживати свої дні на зва-

лищі. Втім, перебуваючи навіть за мить до закін-

чення свого життєвого циклу, Клара милується со-

нцем, яке повільно ховається за обрій. Сучасний 

письменник вступає у творчу полеміку з британсь-

ким фантастом Брайаном Олдіссом, який вдавався 

до дещо схожих мотивів у своєму оповіданні «Су-

періграшок вистачить на все літо». Штучно ство-

ренні істоти виявляються людянішими за звичай-

них людей. Вони не переслідують корисних цілей. 

Так, мати Джозі наважується на експеримент та має 

в запасі макет тіла своєї доньки, який буде імплан-

товано в разі смерті Джозі до тіла Клари. Робот-ан-

дроїд готовий піти на таку жертву, аби вберегти 

життя найдорожчій людині: «I’d like to say there’s a 

chance you’ll never need the new Josie. The present 

one may become healthy. I believe there’s a good 

chance of this. I’ll need, of course, the opportunity, the 

chance to make it so. But since you’re so distressed, I’d 

like to say this now. If ever there comes such a sad day, 

and Josie is obliged to pass away, I’ll do everything in 

my power» [3, с. 208]. Беззаперечна відданість 

Клари схожа на відданість дворецького Стівенса до 

свого господаря лорда Дарлінгтона з роману «Зали-

шок дня», а жертовність – на клонів Томі, Кетті та 

Рут з роману «Не залишай мене». У такий спосіб 

письменник включає у площину нового роману те-

матику та проблематику попередніх творів. Кадзуо 

Ісігуро наголошує, що саме люди довели все до 

крайнощів. Межа між живим та неживим зникла, 

натомість виникло нагальне питання, а чи можливо 

відтворити людську душу, якщо тіло клонувати вже 

навчились. Однак, містер Капальді, вчений, який 
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займається генною інженерією глузує над подібним 

запитанням, бо вважає, що душі не існує: «Our gen-

eration still carry the old feelings. A part of us refuses 

to let go. The part that wants to keep believing there’s 

something unreachable inside each of us. Something 

that’s unique and won’t transfer. But there’s nothing 

like that, we know that now <…> Nothing inside Josie 

that’s beyond the Klara’s of this world to continue. The 

second Jodie won’t be a copy. She’ll be the exact 

same…» [3, с. 210] Таким чином, Кадузо Ісігуро ви-

ходить за межі традиційних для наукової-фантас-

тики тем та апелює до питань етики та трансгума-

нізму, наголошуючи на тому, що вчений має усві-

домлювати наслідки своїх винаходів та нести 

відповідальність. Люди, які довели світ до кризи 

свідомості близької до апокаліптичної, виявля-

ються не здатними зрозуміти просту істину – нау-

ковий поступ без добрих намірів загрожує майбут-

ньому цілого людства.  

Висновок. «Клара та сонце» – це метамодерні-

стський роман, який вдало асимілював як постмо-

дерністські, так і модерністські техніки письма, та 

апелює до вічних цінностей. Кадузо Ісігуро пропо-

нує досить втішну картину майбутнього світу, адже 

людство в художньому вимірі не обстріляло одне 

одного ядерною зброєю, не розв’язало чергову сві-

тову війну, на відміну від сучасного світі. Втім, ок-

ремі аспекти вже, на жаль, реалізовані в житті. Про-

блеми соціальної ізоляції, невідомі хвороби, психі-

чні розлади, спроба налагодити зв’язок із зовнішнім 

світом, проблеми екологічного характеру, генна ін-

женерія, пошуки формули безсмертя, загравання зі 

штучним інтелектом вже відомі людству. Як і в по-

передніх романах, Кадзуо Ісігуро апелює до таких 

вічних істин, як любов, дружба, самопожертва, тур-

бота і доброта, за допомогою яких можна вряту-

вати, якщо не вигаданий, художній світ, то справж-

ній.  

Список використаної літератури: 

1. Ван ден Аккер Р. Метамодернизм. Историч-

ность, Аффект и Глубина после постмодернизма / 

Р. Ван ден Аккер : [пер. с англ. В. М. Липки; всту-

пит. сл. А. В. Павлова]. – М. : РИПОЛ классик, 

2020. – 342 с. 

2. Holland M. Succeeding Postmodernism : Lan-

guage and Humanism in Contemporary American Lit-

erature. – London, New York : Bloomsbery, 2013. – 

240 p. 

3. Ishiguro K. Klara and the Sun. – London : Faber 

& Faber Limited, 2021. – 307 p. 

4. Vaessens T., van Dijk Y. Introduction : Euro-

pean Writers Reconsidering the Postmodern Heritage. 

– Reconsidering the Postmodern. – Amsterdam Univer-

sity Press, 2011. – Pp. 7–24. 

 

  



44 CHEMICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #19(142), 2022 

CHEMICAL SCIENCES 
 

УДК: 543.48 + 504.53 

Абдулгафарова Г.Х., 

Газетдинов Р.Р. 

Башкирский государственный университет, Бирский филиал 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОБАЛЬТА В ПОЧВАХ БИРСКОГО И БАЙМАКСКОГО 

РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Abdulgafarova G.Kh., 

Gazetdinov R.R. 

Bashkir State University, Birsk Branch 

 

DETERMINATION OF THE CONTENT OF COBALT IN THE SOILS OF THE BIRSKY AND 

BAYMAK REGIONS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация. 
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Тяжелые металлы представляют высокую сте-

пень опасности для окружающей среды, сравни-

мую с химическими и радиоактивными отходами. 

В России, по степени опасности для окружающей 

среды все металлы подразделяются на 3 класса 

опасности. Кобальт, является металлом второго 

класса опасности, и вместе с тем, представляет осо-

бый интерес для изучения, так как выполняет роль 

как биогенного, так и токсического элемента. [1,2] 

Нами выполнено исследование содержания 

подвижных форм соединений кобальта в верхних 

органогенных горизонтах серых лесных почв Бай-

макского и Бирского районов Республики Башкор-

тостан. Такие исследования являются актуальными 

и востребованными, так как позволяют оценить 

степень воздействия кобальта на взаимосвязанные 

биологические системы почва-растения-животные.  

Отбор проб почв и пробоподготовка произво-

дились согласно по действующим национальным и 

межгосударственным стандартам. Пробы почв 

были отобраны пятиточечным методом, требуемым 

для химического анализа тяжелых металлов, с го-

ризонтов А и В. Пробоподготовка образцов почв 

включала в себя предварительную очистку от круп-

ных включений (камни, корни растений и т.д.), из-

мельчение и гомогенизацию. Из отобранных и 

предварительно подготовленных образцов почв 

были приготовлены почвенные вытяжки. [3-5] 

Фотометрический метод с применением раз-

личных органических реагентов, в частности с ок-

синитрозосоединениями, является наиболее чув-

ствительным, доступным и селективным. Примене-

ние фотометрии с 2-нитрозо-1-нафтолом позволяет 

определять содержание кобальта до 3*10-4 %, а 

также преодолеть неточности, связанные с неселек-

тивным экстрагированием попутных металлов. Ме-

тод основан на образовании окрашенного ком-

плекса кобальта с 2-нитрозо-1-нафтолом и фото-

метрическом измерении оптической плотности 

образовавшегося комплекса при длине волны 360 – 

370 нм. [6] 

Выделение кобальта из подготовленных проб 

выполнено последовательным растворением ком-

понентов золы в азотной и фосфорной кислотах с 

последующей реакцией кобальта с 1-нитрозо-2-

нафтолом и экстракцией образовавшегося ком-

плекса хлороформом. 

Количественное определение содержания ко-

бальта в исследуемых образцах проводилось на од-

нолучевом сканирующем спектрофотометре повы-

шенной точности СФ-103.  

Результаты определения содержания кобальта 

в образцах почвы приведены в таблице 1. 
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Таблица-1 

Содержание кобальта в пробах образцов почвы, мг/кг (± 0,1) 

Почва Горизонт А Горизонт В Среднее по горизонтам 

Бирский р-н 8,7 11,9 10,3 

Баймакский р-н 17,7 24,9 21,2 

 

По результатам измерений, можно отметить, 

что темно-серые лесные почвы Баймакского района 

имеют существенно более высокое содержание ко-

бальта по сравнению со средним содержанием в 

лесной почве Бирского района. Также видно нерав-

номерное содержание кобальта по горизонтам 

почвы – более обогащены кобальтом глубокие слои 

почвы, что соответствует литературным данным. 

Полученные нами результаты коррелируют с более 

ранними исследованиями. [7] 

Содержание кобальта в почвах Баймакского и 

Бирского районов определяется как природными, 

так и техногенными факторами. Естественное 

накопление его обусловлено в основном почвооб-

разующими процессами, а техногенные – привно-

сом с удобрениями, ветровым и водным переносом 

мелких частиц при добычи полезных ископаемых. 
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Анотація. 

Ефективне, якісне та оперативне виконання фінансової стратегії підприємства не можливе без пре-

вентивного аналізу та контролю. Аналіз забезпечує точний прогноз і характер можливих наслідків, кон-

троль забезпечує мінімальний негативний вплив притаманних ризиків і факторів та захищає реалізацію 

фінансової стратегії. 

Розглядається актуальність аналізу процесу реалізації фінансової стратегії підприємства на пред-

мет вияву та дослідження факторів впливу на цей процес. Досліджено та окремо сформовано основні 

завдання для фінансової стратегії і для фінансового планування.  

Для оцінки виконання фінансової стратегії пропонується комплекс способів в комплексній системі 

стратегічного контролінгу за декількома аналітичними методами. Викладений матеріал потребує пода-

льше дослідження щодо вдосконалення методик у зв’язку із виявленими ризиками та факторами впливу 

на реалізацію фінансової стратегії.  

Abstract. 

Effective, high-quality and prompt implementation of the financial strategy of the enterprise is not possible 

without preventive analysis and control. The analysis provides an accurate forecast and the nature of possible 

consequences, control ensures minimal negative impact of risks and factors and protects the implementation of 

financial strategy. 

The relevance of the analysis of the process of implementation of the financial strategy of the enterprise for 

the identification and study of factors influencing this process is considered. The main tasks for financial strategy 

and financial planning are researched and formed separately. 

To assess the implementation of financial strategy, it is proposed to use several methods of analysis in the 

system of strategic controlling. The presented material needs further research to improve the methods in connec-

tion with the identified risks and factors influencing the implementation of financial strategy. 
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Реалізація фінансової стратегії підприємства 

не можлива без превентивного аналізу та конт-

ролю. Методи та прийоми такого аналізу дають мо-

жливість керівництву підприємства працювати на 

випередження, максимально визначати критерії та 

фактори впливу, проводити їх діагностику, оціню-

вати їх рівень впливу і запобігати негативним мо-

ментам, пов’язаними з таким впливом. Отаким чи-

ном, аналіз забезпечує прогноз і характер можли-

вих наслідків, контроль забезпечує мінімальний 

вплив і захист. В економіці, економічній матема-

тиці існує безліч методик, схем і моделей, що дають 

можливість надійного супроводу реалізації фінан-

сової стратегії підприємства.  

Метою публікації є дослідження проблем, 

структури розробки та реалізації фінансової страте-

гії на підприємствах, вивчення її значення та 

впливу на господарську діяльність підприємства. 

Розглянемо основні фактори загальної харак-

теристики фінансової стратегії в цілому. Фінансова 

стратегія підприємства, у відповідності до меті, пе-

редбачає: 

- формування та ефективне використання фі-

нансових ресурсів; 

- визначення найбільш ефективних напрямків 

інвестування та концентрація коштів у цих сферах; 

- відповідність фінансових дій економічному 

стану та матеріальним можливостям підприємства; 

- виявлення головної загрози з боку конкурен-

тів, правильний вибір фінансових заходів і маневрів 

для отримання вирішальної переваги над конкуре-

нтами. 

Завданнями фінансової стратегії є: 

- пошук оптимальних шляхів реалізації фінан-

сової стратегії та ефективне використання фінансо-

вих можливостей; 
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- визначення перспективних обліково-фінансо-

вих відносин із контрагентами, державними струк-

турами, банками та ін.; 

- ресурсно-грошове забезпечення операційної 

та інвестиційної діяльності; 

- пошук та аналіз економічних і фінансових 

можливостей потенційних конкурентів, забезпе-

чення позитивної динаміки фінансової стабільно-

сті; 

- розробка методів управління в кризових си-

туаціях та шляхів виходу з кризи. 

На основі фінансової стратегії, фінансова або 

облікова політика підприємства визначається та-

кими основними напрямками фінансової діяльно-

сті: податки, ціноутворення, амортизація, дивіде-

нди, інвестиції [1, с. 272] 

Формування і виконання стратегії потребує ве-

кторності, тому основними завданнями фінансо-

вого планування в компанії є: 

- забезпечення виробничо-інвестиційної діяль-

ності необхідними фінансовими ресурсами; 

- встановлення раціональних фінансових від-

носин з компаніями, які спроможні надати фінан-

сову підтримку, з хеджерами, тощо; 

- визначення шляхів ефективного вкладення 

капіталу, оцінка раціональності використання; 

- виявлення та мобілізація резервів збільшення 

прибутку за рахунок раціонального використання 

матеріальних, трудових і грошових ресурсів; 

- контроль за формуванням і використанням 

платіжних засобів. 

Фінансове планування дає можливість оці-

нити: якими ресурсами володіє підприємство, похо-

дження цих ресурсів, їх достатність, забезпеченість 

ними поставлених завдань, втрати або витрати ре-

сурсів не за призначенням (обов’язкові платежі), 

розподіл отриманого прибутку і забезпечення само-

окупності, паритетності доходів і витрат. 

У фінансовому плануванні використовується 

балансовий метод. Його зміст полягає в тому, що 

враховуються не тільки остаточні співвідношення 

доходів і витрат, а й наводяться конкретні джерела 

покриття для кожної статті витрат. Використову-

ються різні способи: нормативний, розрахунково-

аналітичний, оптимізації планових рішень, еконо-

міко-математичне моделювання [2, с.253]. 

Суть нормативного методу фінансового плану-

вання полягає в тому, що на основі встановлених 

фінансових норм і техніко-економічних нормативів 

розраховуються потреби підприємства у запасах, 

сировини, засобах праці та фінансових ресурсах та 

визначаються джерела їх формування або надхо-

дження. Зазначені норми – ставки податку, тарифні 

ставки, збори та внески, норми амортизаційних ві-

драхувань, норми оборотних коштів та ресурсів. 

Норми та стандарти бувають галузевими, регіона-

льними та індивідуальними або міжнародними. 

При розрахунково-аналітичному методі пла-

нові показники розраховуються на основі аналізу 

базових (попередніх) фактичних фінансових показ-

ників та показників їх зміни в плановому періоді. 

Оптимізація планових рішень полягає в розро-

бці варіантів прогнозних розрахунків з метою виб-

рати найбільш оптимального з них. Тому викорис-

товують різні критерії відбору: 

- максимальний прибуток на одиницю інвесто-

ваного капіталу; 

- максимальне збереження фінансових ресур-

сів, тобто мінімальні фінансові витрати; 

- мінімальні експлуатаційні витрати; 

- мінімальні інвестиції для максимально ефек-

тивного результату; 

- максимум суми чистого прибутку. Фінансове 

планування вимагає (на додаток до вже згаданих 

методів розрахунку) широкого використання еко-

номіко-математичних моделей. Цей метод дає мож-

ливість кількісно визначити зв’язок між фінансо-

вими коефіцієнтами та факторами, що їх визнача-

ють. 

Економіко-математична модель – це точний 

цифровий опис факторів, що описують структуру 

та закономірності зміни певного економічного про-

цесу, виконаний з використанням математичних 

прийомів (рівнянь, нерівностей, таблиць, графіків). 

Моделювання може бути засноване на функції та 

кореляції. Економіко-математичне моделювання 

дає змогу переходити від середніх значень до опти-

мальних варіантів у плануванні. Підвищення нау-

кової обґрунтованості фінплану потребує розробки 

кількох варіантів на основі різних умов і шляхів ро-

звитку бізнесу з наступним вибором оптимального 

варіанту. 

Розвиток моделювання у фінансах йде шляхом 

створення моделей, які можуть більш адекватно 

описувати реальність. Планування — це завжди 

майбутнє, а модель — це відображення очікуваної 

реальності. Такий спосіб представлення можливих 

майбутніх стратегій можна розглядати як моделю-

вання майбутнього. 

Необхідність врахування впливу багатьох фак-

торів, що динамічно змінюються в часі, обмежує 

використання статистичних методів, які можна ре-

комендувати лише для приблизних, попередніх ро-

зрахунків для оцінки ефективності майбутніх прое-

ктів. Більш ефективними є динамічні методи, що 

дозволяють розрахувати проект з урахуванням ба-

гатьох з цих факторів, які базуються на моделю-

ванні [3, с.160] 

Імітаційна модель – це модель, яка відтворює 

поведінку реального об’єкта і визначається набо-

ром характеристик, що визначають його властиво-

сті, як з точки зору внутрішньої конструкції, так і 

впливу зовнішнього середовища. Імітаційна фінан-

сова модель компанії складається з процесів ве-

дення бізнесу [4, с.70]. 

Під господарськими операціями розуміються 

певні дії підприємства в рамках господарської дія-

льності, результатом яких є зміни обсягу та на-

пряму грошових і матеріальних потоків. Ці моделі 

відображають фактичну діяльність компанії, опису-

ючи грошові потоки (надходження та платежі) як 

події, що відбуваються в різні періоди часу. Оскі-

льки в розрахунках використовуються складно пе-
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редбачувані фактори, такі як інфляція, прогнозо-

вані продажі тощо, для розробки стратегічного 

плану та аналізу ефективності проекту використо-

вується підхід на основі сценарію. 

Сценарій складається з виконання альтернати-

вних розрахунків з даними, що відповідають різним 

варіантам та етапам розвитку проекту. Викорис-

тання імітаційних фінансових моделей у процесі 

планування та аналізу ефективності діяльності ком-

панії чи інвестиційного проекту є дуже потужним 

та ефективним інструментом, який дозволяє визна-

чати різноманітні стратегії та приймати зважені 

управлінські рішення з метою досягнення цілей 

підприємства [5,  с.124]. 

Механізми адаптації корпоративного плану-

вання до зовнішніх умов повинні будуватися на ос-

нові планів ділянок. Традиційно ситуаційні плани 

розглядалися як спосіб забезпечення гнучкості в за-

гальній стратегії. Певним чином ситуаційний план 

є протилежністю стратегічного плану. Ситуаційний 

план передбачає, що деякі прогнози не враховані в 

стратегічному плані. Виходячи з цього, ситуацій-

ний план повинен визначити можливі або необхідні 

зміни, які необхідно внести щодо загальної страте-

гії та цілей. 

До механізмів внутрішнього регулювання ок-

ремих аспектів формування та реалізації фінансової 

стратегії підприємства належить метод управління 

витратами, який ґрунтується на самокоординації ді-

яльності структурних підрозділів підприємства. 

Цей метод заснований на трьох принципах: 

- напівфабрикат метод обліку витрат; 

- системоутворююча діяльність головного гос-

подарського управління підприємства та викорис-

тання мотиваційних установок окремих галузей, які 

віднесені до самостійних центрів відповідальності. 

- Цей метод ефективно використовується для 

вже стабільного кола компаній і може ефективно 

застосовуватися для управління витратами на ве-

ликі проекти. Різноманітність механізмів та інстру-

ментів фінансування дозволяє компаніям створю-

вати власні індивідуальні механізми та інструменти 

фінансування на основі особливостей кожного про-

екту та конкретних умов ринкового середовища: за-

конодавчої бази, кон’юнктури ринку та інших фак-

торів. Для цього в рамках господарських структур 

компанії мають бути створені підрозділи фінансо-

вого інжинірингу, які будуть тісно співпрацювати 

зі службами стратегічного планування та управ-

ління компанії. 

Стратегічне планування – довгострокове, ком-

плексне, орієнтоване на результат. Але для досяг-

нення найбільшого успіху необхідно і тактичне 

планування. 

Після усього вище вказаного необхідно звер-

нути особливу увагу на систему та методи конт-

ролю за реалізацією розробленої фінансової страте-

гії. Важливим для будь-якого підприємства є дося-

гнення ним поставленої мети, тобто отримання 

максимально можливого прибутку в процесі діяль-

ності. Зрозуміло, що на шляху до поставленої цілі 

підприємство повинне рухатися дотримуючись ро-

зроблених в плані та стратегії, але на жаль в умовах 

ринкової економіки зробити це не так-то просто. 

Умови зовнішнього середовища змінюються калей-

доскопічно. Інфляція, політична нестабільність, не-

досконала система оподаткування та законодавча 

база, патологічна “невихованість” партнерів, зрос-

таюча конкуренція і так далі і тому подібне. 

За всіх цих факторів впливу на життєдіяльність 

підприємства без вдалого курівництва та контролю 

розраховувати на успіх, або ж просто сподіватися 

вижити це ілюзія. І тому функцію контролю за реа-

лізацією фінансової стратегії на підприємстві вико-

нує управлінський склад. А саме: директор та голо-

вний бухгалтер основного товариства, директор та 

головний бухгалтер філії, начальники відділів. Зро-

зуміло, що глобальні рішення приймаються вищим 

керівництвом. Оскільки ця важлива функція скла-

дається із двох складових – глобальний та операцій-

ний контроль – то і інструменти і методи викорис-

товуються відповідні. Так як контролінг є за своєю 

сутністю управлінням в управлінні, то всі підзвітні 

йому елементи такого управління (фінансовий об-

лік, маркетинг, менеджмент і т.д.) надають свої спе-

цифічні інструменти досягнення цілі у цього розпо-

рядження. Стратегічний контролінг повинен забез-

печувати життєздатність підприємства, досягнення 

довгострокової стійкої переваги над конкурентами. 

Він орієнтований на довгострокові перспективи і 

включає аналіз зовнішнього та внутрішнього сере-

довища, конкуренції. Методами такого виду конт-

ролінгу є: 

- аналіз потенціалу; 

- аналіз конкурентів; 

- логістика; 

- “стратегічні резерви” тобто аналіз виконання 

довгострокової стратегії (відповідність запланова-

них та реальних показників як якісних так і кількі-

сних). 

- “портфельний аналіз” в основі даного аналізу 

лежить життєвий цикл продукту. 

Стратегічний контролінг використовується ве-

ликими компаніями, що виходять на ринок “в сер-

йоз і на довго”. 

Оперативний контролінг орієнтований на 

більш короткострокові цілі і контролює такі жит-

тєво важливі для підприємства показники як рента-

бельність, ліквідність, прибуток і т.д.. До його ос-

новних задач входить вартісний облік, аналіз стан-

дартів виробничих відносин, формування звітності, 

порівняння результатів із цілями і т.п.. найбільш ві-

домими є наступні методи: 

- “АВС - аналіз” дозволяє вірно розставити 

пріоритети як у фінансуванні, асортименті, постав-

никах, так і безпосередньо у самому процесі керів-

ництва, коли акцентується увага на найбільш ефек-

тивних проектах, а гроші вкладаються у самий “хо-

довий” товар (послуги),  

- аналіз об’ємів заказів, 

- метод розрахунку сум покриття, 

- “гуртки якості” дають змогу працівникам 

проявити власну ініціативу, тобто активно задіяний 

людський фактор, 
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- аналіз знижок при наданні знижки падає сума 

прибутковості виробу, яка повинна компенсуватись 

об’ємами продаж, 

- аналіз областей збуту. 

Як видно з описаних методів, для невеликого 

підприємства застосування багатьох із них є немо-

жливим або утрудненим. Але насправді для отри-

мання позитивного результату зовсім не обов’яз-

ково застосовувати їх усі. На підприємстві викори-

стовуються такі методи як: “АВС - аналіз”, аналіз 

об’ємів заказів, аналіз знижок, аналіз областей 

збуту, метод розрахунку сум покриття.  

Важливим моментом контролю на підприємс-

тві є те, що усі важливі рішення повинні бути узго-

джені та завірені керівництвом основного товарис-

тва. Тому операційний контроль підприємство здій-

снює на місці і звітує перед управлінням. Що ж 

стосується стратегічних рішень, то вони повністю 

залежні від управління підприємства, що спричи-

няє деякі незручності навіть у повсякденних спра-

вах. 
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Анотація. 
Стаття присвячена розгляду важливого духовного ресурсу пастора у його ефективному служінні як 

християнського лідера, учителя, місіонера і духовного наставника пастви, організатора життєдіяльно-

сті церковної громади. Доведено, що ефективне служіння пастора, чи будь-якого християнського знач-

ною мірою залежить від його морально-психологічних якостей, тобто ступеня зрілості його духовної 

особистості та позитивних і сильних сторін характеру. Цінні для виконання професійних обов’язків осо-

бистісні та характерологічні якості пастора можна в цілому звести до інтегрального поняття «мора-

льно-етична культура», зміст якого розкривається через концептуальний аналіз таких понять, як етика, 

етикет, етос, характер.  

Abstract. 

The article is devoted to the important spiritual resource of the pastor in his effective service as a Christian 

leader, teacher, missionary and spiritual mentor of the church, organizer of the life of the church community. It is 

proved that the effective ministry of a pastor, or any Christian, largely depends on his moral and psychological 

qualities, in other words, the degree of maturity of his spiritual personality and the positive and strengths of char-

acter. Valuable personal and characterological qualities of a pastor can be reduced to such an integral concept 

as "moral and ethical culture", the meaning of which is revealed through a conceptual analysis of the concepts of 

ethics, etiquette, ethos, character. 
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Постановка проблеми. Ефективність слу-

жіння християнського пастора головним чином за-

лежить від його морально-вольових якостей, які пе-

вним чином актуалізують та спрямовують його ін-

телектуальні та організаторські здібності, набуті 

внутрішні якості внаслідок процесу соціалізації в 

родині та навколишньому соціально-культурному 

середовищі. Загалом увесь комплекс позитивних 

для професійної діяльності пастора якостей і влас-

тивостей можна звести до універсального поняття 

«морально-етична культура пастора», що може до-

сліджуватися шляхом виокремлення і аналізу у 

структурі його особистості найбільш важливих ети-

чних концептів. Водночас слід враховувати й особ-

ливості функціонування церкви в контексті сучас-

ної епохи, яку зазвичай характеризують поняттям 

постмодернізм й, у зв’язку з цим, зважати на за-

клики багатьох теологів не піддаватися на спокуси 

превалюючого в ній матеріалістичного гуманізму, а 

утверджувати універсальний християнський гума-

нізм. 

Аналіз досліджень і публікацій. При напи-

санні цієї статті автори спиралися передусім на на-

ступні джерельні основи. По-перше, це 20 основних 

якостей, якими повинен володіти християнський 

служитель, які знаходимо в Посланнях святого апо-

стола Павла: у 1-му до Тимофія, глава 3 та до Тита 

у 1-ій главі. Майже всі вони мають відношення до 

репутації, етики, моралі, темпераменту, звичкам та 

духовної і психологічної зрілості єпископа (пас-

тора). По-друге, зважаючи на те, що засновником 

етики є давньогрецький видатний філософ Аристо-
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тель, були використані основні методологічні прин-

ципи та відповідний науково-понятійний апарат 

аристотелівської етики. Для пояснення такого фе-

номену як «християнський етос» корисною вияви-

лася відома робота німецького соціолога М.Вебера 

«Протестантська етика та дух капіталізму. При ха-

рактеристиці сучасної епохи та місця і ролі в ній 

християнської церкви автори зверталися до праць 

В.Чаплинського та І.В.Чекалова. 

Слід зазначити, що тема плекання високої мо-

ральної культури християнського служителя не є 

новиною в богословській науковій літературі. І це 

цілком зрозуміло, адже вже у Новому Завіті, окрім 

згаданих послань Павла, знаходимо розлогі вимоги 

до внутрішньої моральної досконалості як христи-

янина взагалі, так зокрема й християнського лідера 

та відповідної його поведінки як вчителя, місіонера, 

вихователя і духовного керівника пастви, організатора 

життя церковної громади. Однак, наскільки нам відомо, 

практично відсутні публікації чи спеціальні дослі-

дження, які були б присвячені такому інтегральному фі-

лософсько-богословському концепту як «морально-

етична культура пастора», що й стало, власне, метою 

написання статті. Певною мірою це можна пояснити 

тим, що богослов’я в радянський період через відомі 

причини практично не розвивалося і лише після роз-

паду Радянського Союзу, а особливо з прийняттям За-

кону МОН «Про вищу освіту», почало відроджуватися. 

Основним завданням написання даної статті 

є дослідження основних аспектів етичної культури 

пастора з тим, щоб досягти більш високого рівня 

ясності стосовно того, як ці аспекти впливають на 

ефективність його служіння. Методологічним аспе-

ктом цього завдання є визначення із використанням 

науково-понятійного апарату класичної етики для 

доведення життєдайності християнських морально-

етичних цінностей в ситуації викликів сучасної за-

гальнолюдської культури та прискорення темпів 

змінюваності соціуму. Зокрема, одним із викликів 

постмодерної культури є утвердження в свідомості 

широких верств населення принципів атеїстичного 

гуманізму. 

Виклад основного матеріалу. Задля досяг-

нення поставленої мети проведемо логіко-структу-

рний аналіз поняття «етична культура пастора» на 

основі розгляду дотичних до нього понять, через які 

лише можливо розкрити його зміст, зокрема таких, 

як «етика», «етос», «етикет», «характер», «особис-

тість», «моральна свідомість», та ін. Це відповідає 

меті і завданням етики як науки про мораль, сфор-

мульовані її засновником, славетним давньогрець-

ким філософом Аристотелем.  

Спочатку розглянемо зміст поняття «етикет», 

яке в найбільш широкому розумінні визначається, 

як – встановлений порядок, сукупність правил 

щодо регламентації зовнішніх проявів людських ві-

дносин. Хоча термін «етикет» з’явився лише у 

XVIII ст., (з франц. étiquette – етикетка, звід правил 

поведінки), однак збірки правил поведінки існу-

вали вже у Стародавньому Єгипті: тут близько 2350 

року до н.е. була створена книга «Інструкція з по-

ведінки». Винятково важливе значення надавали 

етикету в Стародавньому Китаї. На думку видат-

ного давньокитайського філософа Конфуція (551 – 

479 р. до н.е.), головною метою етикету було фор-

мування гармонійних відносин між людьми, регу-

лювання поведінки людини в різноманітних життє-

вих ситуаціях [3, с.5]. 

Ясна річ, що організація життя перших христи-

янських общин не могла обійтися без наявності си-

стеми правил, які врегульовували внутрішнє життя 

християн. Основними джерелами, згідно яких мо-

жна судити про організацію, склад, внутрішнє 

життя християн, є Діяння апостолів, Новозавітні 

послання, авторами яких церква вважає учнів Ісуса, 

а також апостола Павла, який його учнем не був [6, 

с. 78]. Особливо важливими в цій площині є Пос-

лання апостола Павла Тимофію та Титу. Християн-

ський етикет спирався на уявлення про рівність усіх 

християн перед Богом, рівність передусім духовну. 

Тож цілком природно через усю ранньохристиян-

ську літературу проходить заклик християн до себе 

жебраків, сиріт, удовиць, покалічених, грішників, 

блудниць, тобто усіх, хто опинився поза межами 

суспільних зв’язків, усіх, хто за античними мір-

ками, займав принижений стан й заслуговував на 

презирство [6, с.87].  

Характерно, що свої об’єднання вони називали 

зборами (екклесією), а не такими звичними на той 

час назвами, як колегія, фіас, койнон, синагога. 

Екклесія християн, на відміну від колегій, які мали 

свої чіткі статути й списки членів, була відкритою 

для усіх, тобто у це зібрання міг прийти будь-хто, 

бажаючий прийняти віру християн [6, с.101]. Згідно 

християнського етикету прийнято було при звер-

неннях до своїх одновірців називати їх братами і се-

страми.  

Жодних вказівок про існування ієрархії посад 

в перших общинах християн немає. Проте згодом, 

щоб не розчинитися серед безлічі різних релігійних 

течій і спілок, зберегти свою згуртованість й відо-

кремленість, християни повинні були створити 

більш чітко оформлені організації, а відтак виникла 

потреба в авторитетах, котрим можна було б дові-

ряти як в питаннях віровчення, так і в питаннях га-

рмонізації відносин між членами общини. 

Відомо, що в епоху античності лицарський 

етос спирався на чотири чесноти: дружба, щедрість, 

мужність, мудрість. Натомість в основі християнсь-

кого етикету лежать три чесноти – віра, надія, лю-

бов. В Новому Завіті, у главі 13 1 Послання апос-

тола Павла до коринтян вказано: «А тепер залиша-

ються віра, надія, любов, - оці три. А найбільша між 

ними любов». Це аж ніяк не виключає дотримання 

лідерами християн лицарських чеснот, за умови їх 

переосмислення з огляду на вищі цінності христи-

янської етики [11].  

Яке б важливе значення не мало поняття «ети-

кет» для характеристики етичної культури пастора, 

вона була б недостатньою без звернення до поняття 

«етос», яке чи не вперше в науково-понятійний апа-

рат соціології релігії запровадив М.Вебер. Видат-

ний німецький соціолог релігії вживає це поняття 

по відношенню до стилю життя Бенджаміна Фран-
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кліна як взірцевого виразника «образу американсь-

кої культури», просякнутої специфічним «духом 

капіталізму». Проштудіювавши літературну спад-

щину Франкліна, а передусім доволі відомі у США 

та Західній Європі «Шлях до добробуту…» та його 

«Автобіографію», девізом до яких міг би слугувати 

вислів: «Час – це гроші», М.Вебер констатує, що 

тут йдеться «не лише про «практичну мудрість» (що 

саме по собі не нове), а про певний «етос», і лише 

у такому аспекті ця філософія становить для нас ін-

терес» [1, с. 261].  

Зауважимо, що автор «Протестантської етики» 

небезпідставно пов’язує американський та західно-

європейський «дух капіталізму» з впливом пурита-

нської етики на новочасну західноєвропейську ме-

нтальність, що дає нам підстави використовувати 

поняття «етос» у більш широкому сенсі стосовно 

християнського способу (стилю) життя, а переду-

сім по відношенню до стилю життя прихильників 

реформованого християнства з його пуританською 

етикою. Зрештою, попри демонстрований Франклі-

ном у своїх творах деїстичний прагматизм у став-

ленні до релігійної віри, в «Автобіографії» він 

прямо вказує на те, що його родинне виховання 

проходило в пресвітеріанському дусі.  

В античній філософії терміном «етос» спершу 

позначали природу, стійкий характер того чи ін-

шого фізичного або соціального явища [9, с. 210]. 

Сократ надав цьому поняттю власне етичного заба-

рвлення, позначаючи ним поведінку людини, яка 

ґрунтується на внутрішніх переконаннях і доказах 

розуму, на відміну від поведінки традиційної, яка 

зазвичай не має контролю з боку внутрішньої мора-

льної та інтелектуальної інстанції особи. Аристо-

тель утворює прикметник, яким позначає чесноти 

характеру (етичні), розмежовуючи їх з чеснотами 

розуму (діаноетичні) [9, с. 210], що стало вельми ва-

жливою підставою для чіткого окреслення пред-

мету етики як передусім практичної філософської 

науки.  

Як вже зазначалося, етичні чесноти як такі по-

требують програми зовнішнього та внутрішнього 

виховання для досягнення особою моральної дос-

коналості, загартування характеру. В подальшому 

стали вдаватися до підкріплення словом «етос» 

стійких ціннісних характеристик – як індивідуаль-

них, так і колективних. Відтак з’явилися словоспо-

лучення «героїчний етос», «лицарський етос», 

«етос вірності» і т. ін. В сучасній соціології та соці-

альній психології поняття «етос» використовується 

задля окреслення найбільш стійкої частини соціа-

льної поведінки, що зумовлена функціонально важ-

ливими нормами і цінностями. 

 Тож цілком правомірно вживати поняття 

«християнський етос», зокрема для для більш чіт-

кого окреслення феномену етичної культури пас-

тора та його значення в ефективному виконанні 

своєї місії. У своїх ключових характеристиках хри-

стиянський етос – це етос вірності і відповідально-

сті перед Богом та церковною громадою, етос лю-

бові в християнському її розумінні (агапе). Безпере-

чно, це також етос ґрунтування взаємовідносин між 

християнами на принципі рівності усіх християн 

перед Богом. В 1-му Посланні до Тимофія, глава 3 

та у 1-ій главі Послання до Тита апостол Павло чі-

тко, цілою низкою вимог вказує на те, що на служи-

теля церкви покладається особлива місія стосовно 

організації життєдіяльності церковної общини, 

встановлення гармонійних стосунків між її чле-

нами, а відтак і відповідного творчого мікроклімату 

– сприятливої духовної атмосфери у ній.  

Наступною важливою категорією і складовою 

внутрішнього душевного життя будь-якої людини, 

що стала на шлях морального вдосконалення є по-

няття «характер». «Характер» - важлива поня-

тійно-категоріальна складова етичної культури па-

стора. Можна без перебільшення стверджувати, що 

в процесі становлення і буття християнського етосу 

центроутворюючу роль відіграє характер лідера. 

Незважаючи на досить часте уживання як в психо-

логічних науках, так і в повсякденному житті, це 

поняття потребує контекстуального уточнення, зва-

жаючи на широту його тлумачень.  

Опис етичної культури християнського лідера 

у спектрі характерологічних рис допомагає більш 

якісно розкрити його організаторський та інтелек-

туальний творчий потенціал. Характер зазвичай 

протиставляють темпераменту за принципом на-

буте-вроджене, тобто те, що пов’язано з культу-

рою, передусім, культурою виховання і самовихо-

вання, і те, що залежить передусім від генетики – 

вроджених душевних якостей. Але це протистав-

лення не є антагоністичним. Ці внутрішні констру-

кти душевної діяльності особи мають органічно 

взаємно доповнювати одна одну. Жодна вроджена 

здібність, жоден талант, не можуть засяяти діаман-

том морально-етичної чесноти без вольових та ін-

телектуальних зусиль індивіда, що є їхнім носієм. 

Саме тут, у внутрішній душевній «кухні» проявля-

ється характер особи.  

Якщо погодитись із думкою, що організація га-

рмонійних стосунків в церковній громаді є голов-

ною функцією пастора, християнського лідера, то 

слід також прийняти і те, що головним внутрішнім 

інструментом тут виступає його характер. Врівно-

важений, неврівноважений, здатний чи нездатний 

змінювати думку, визнавати свої помилки, внутрі-

шньо зростати, ставати мудрішим стикаючись з не-

обхідністю вирішення конфліктних ситуацій. Ети-

кетна гречність не спроможна перекрити можливі 

ситуативні вияви слабкості пастора в конфліктній 

ситуації, хоча й може відкрити серця учасників кон-

флікту до примирення чи порозуміння. «Ванільна» 

солодкість удаваної ввічливості може спрацювати 

прямо протилежним чином, особливо тоді, коли пі-

длеглий внутрішньо відчуває свою провину, але зо-

внішньо виправдовується. Соціологічні дослі-

дження доводять, що підлеглі радше надають пере-

вагу начальнику грізному, ніж байдужому. 

Справедлива суворість краще удаваної облесливо-

сті.  

 Характер є внутрішнім творчим механізмом 

творення зрілої особистості християнського лідера. 

Якщо говорити про особистість пастора, як цілісну 

сукупність усіх зазначених рис і якостей, то, безпе-
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речно, своєрідним еталоном, взірцем духовного мі-

рила тут має слугувати Іісус, як надзвичайна люд-

ська особистість, яка вражала Його сучасників, ви-

кликала їхню любов або ненависть, але не залишала 

нікого байдужим. Складається враження, що ця 

особистість здатна охопити усю реальність і співмі-

рна усій реальності. Як прості люди, так і книжники 

та фарисеї вражені від Його здібностей навчати (Мк 

1, 27; Мф 7, 29), зцілювати (Ін 9, 32-33), проникати 

у глибини сердець (Ін 4 29. 39), прощати (Лк 15, 1-

32) й цілковито змінювати життя людей (Мф 9, 9; 

Лк 19, 5-8). Можна сказати, що Іісус – це людина, 

котра повною мірою володіє усіма своїми духов-

ними та тілесними якостями [7, с. 154-155]. Апос-

тол Павло у наведених вище Посланнях до Тимофія 

і Тита переводить ці характеристики у співмірний 

смертній людині масштаб. 

Таким чином, характер це морально-вольова 

структура особистості, яка виступає головним ін-

струментом її самотворення. Маючи певні якості 

характеру, особистість здатна творити саму себе 

(self-made-man), взірцем якої можна вважати згаду-

ваного раніше Б.Франкліна – видатного американс-

кого політичного і громадського діяча, підприємця 

і ученого, мислителя і письменника. Неординарна 

особистіть повинна мати в своїй структурі сильний 

характер – волю до самовдосконалення і поши-

рення себе у зовнішній світ – впливати на волю ін-

ших людей.  

На відміну від поняття «особистість» поняття 

«характер» охоплює як соціально значущі, так і со-

ціально нейтральні сторони поведінки людини. У 

становленні характеру, різних його сторін істотну 

роль відіграють критичні виклики середовища, ви-

рішальні обставини, що виникають на життєвому 

шляху людини, особливо в дитячі та юнацькі роки. 

Проте, зважаючи на те, що характер зв’язаний із 

світоглядом особистості, інтенсивний його розви-

ток відбувається і в зрілому віці [4, с.497].  

Важливо зазначити, що формування характеру 

зв’язане зі здібністю індивіда до навчання [4, с.498]. 

Вважаємо, що вимогу Павла (1 Послання до Тимо-

фія, 3:2) єпископ (пастор) має бути «здібний на-

вчати», можна розширити – навчати і навчатися са-

мому. Вже згадуваний Конфуцій – засновник ки-

тайської філософії, досить низько ставив людей, 

яких життєві труднощі нічому не навчають. Також 

і народна мудрість зафіксувала цю істину у при-

слів’і: «Лихо розуму навчить». 

Людина здатна регулювати свій характер дові-

льно, приводячи себе у психічні стани, адекватні 

поточній ситуації. Буває, що психічний стан інди-

віда настільки модифікує прояви його характеру, 

що подеколи людина не впізнає саму себе. Відно-

шення людини до суспільства, інших людей визна-

чає фундаментальна якість особистості і характеру 

– її моральність – реалізована в поведінці індивіда 

моральна свідомість, підкореність поведінки інди-

віда соціальним нормам, еталонам, цінностям [4, с. 

499]. 

В початковий елліністичний період існування 

церкви великий вплив на формування християнсь-

кого морального вчення мало зіткнення християн-

ського світогляду з грецькою філософією, а переду-

сім з етикою Аристотелівською. Християнська 

етика не може відсторонитися від існування різних 

етичних систем, створених в рамках філософської 

традиції, адже повинна брати до уваги морально-

етичні погляди оточуючого середовища, в якому 

християнська моральність має знаходити своє уті-

лення. Убезпечуючись від змішування з різномані-

тними філософсько-етичними системами, христи-

янська етика водночас може тільки виграти від зве-

рнення до науково-понятійного апарату та 

методологічних розробок і принципів класичної 

етики, засновником якої, як відомо, є Аристотель 

(384 – 322 рр. до н.е.).  

Ставлячи питання про високу етичну культуру 

пастора як запоруку успішного служіння, варто у 

зв’язку з ним поставити й питання про те, що озна-

чає бути християнином взагалі? Зазвичай ми мо-

жемо знайти на нього різноманіття відповідей, які, 

проте, можна звести до одного сенсу: це означає 

слідувати за Христом. Для прикладу, апостол Па-

вло закликав віруючих так само слідувати за ним, 

як він слідує за Христом. Однак, як зазначає І.Чека-

лов, «зовнішнє наслідування без оновлення внутрі-

шньої людини Духом Святим буде малокорисним», 

адже «Святий дух – Дух Христа – це активна, пос-

тійно діюча в нас сила Божа [11, с 7]. Згідно Апос-

тола Павла ця сила знаходить свій прояв у найваж-

ливішій роботі Святого духа, яка полягає у форму-

ванні «нового чоловіка, створеного за Богом у 

справедливості й святості правди» (Еф. 4.24), а в 

його настанові коринтянам, – у тому, що любов є 

найвищий дарунок Святого Духа. Відомий теолог 

писав, що «плід Святого Духа – це не що інше, як 

чесноти Самого Сина Божого» [11, с. 7]. Прояви 

Святого Духа, про що апостол Павло пише у своєму 

Посланні до Галатів (5:22-23), багато теологів, згі-

дно І.Чекалова, поділяють на три частини: перша 

характеризує відношення до Бога – любов, радість, 

мир; друга – відношення до ближнього – довготер-

піння, добрість, милосердя; третя – відношення до 

самого себе – віра, лагідність, здержливість [11, с. 

7]. 

Поруч із цими, так би мовити, «загальними ха-

рактеристиками» християнина, апостол Павло фор-

мулює низку вимог до християнських лідерів, розу-

міючи їх винятково важливу роль в організації вну-

трішньо-церковного життя християн. Для 

вияснення суті цих вимог звернемося до навчальної 

Біблії з коментарями Джона Мак-Артура [8, с. 

2198]. Хоча апостол в своєму 1 Посланні до Тимо-

фія конкретно вживає поняття «єпископ», проте ко-

ментар Дж. Мак-Артура дає нам підставу вважати 

рівнозначними, уживані у Новому Завіті, слова 

«єпископ», «пресвітер», «старійшина», «наглядач», 

«пастор». Зрештою на їхню рівнозначність вказу-

ють їхні основні функції, що їх називає апостол Па-

вло, а саме: єпископи (пресвітери, старійшини, пас-

тори) є відповідальними за керівництво (5-17), про-

повідь і навчання (5:17), допомогу духовно слабким 

людям (1 Фес. 5:12-14), турботу про церкву (1 Пет. 

5:1-2) й рукопокладення інших керівників (4:14).  
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Розглядаючи проблему залежності ефектив-

ного служіння пастора від рівня його етичної куль-

тури, не можна обійти стороною питання про сучас-

ний соціально-культурний контекст, у якому існує 

християнська церква. Протягом багатьох століть 

своєї історії церква зазнавала різноманітних змін, 

зазначає В.Чаплинський, а відтак: «Її структура по-

чала відрізнятися складністю та діловитістю. В наш 

час вона складається з різних деномінацій, комісій, 

комітетів, рад, правлінь і програм. Доволі часто 

вона функціонує як ділова установа, а не як живий 

організм, тіло; як фабричне виробництво, а не як 

сім’я; як корпорація, а не як спілкування живих 

душ» [10, с.10].  

Якщо вибачити досліднику певний максима-

лізм у ствердженні, що у наш час «церкви перетво-

рюються у центри, які влаштовують розважальні 

вистави для самовдоволених, безтурботних мас, 

безплідних відвідувачів», то можна визнати як ціл-

ком слушним його висновок із нього: «Церква пот-

ребує лідерів, здатних нести відповідальність за на-

станови в навчанні, управлінні, підвищенні дисци-

пліни, огородження овечок від небезпек, за молитву 

за стадо і вивчення Божого Слова» [10, с. 10]. Його 

поради цілком відповідають духові Євангелії: «Пе-

ршим кроком на шляху духовного зростання помі-

сних Церков є призначення духовно кваліфікова-

них людей, які б ними керували. Ці лідери мають 

вибиратися передусім на підставі їхніх духовних 

якостей, а не наявності у них дарів, талантів і здіб-

ностей» [10, с. 10-11]. Певною мірою із І.Чаплинсь-

ким можна погодитися, коли він категорично стве-

рджує: «Церкви можуть пережити будь-яку труд-

ність, за винятком проблеми, що стосується 

невдалого керівництва».  

Зважаючи на складні виклики сучасної цивілі-

зації, не варто вбачати в ефективному пасторському 

служінні єдиний спосіб подолання усіх негараздів, 

які переживає сучасна християнська церква, хоча й 

не можна скидати з рахунку його виключно важ-

ливе значення у цьому. Конструктивні сили, які 

протидіють руйнівним викликам, мають діяти сине-

ргійно, взаємодоповнюючи та підсилюючи ефект 

дії кожної із них. Зокрема, не можна не помічати 

того, що в контексті сучасної постмодернової куль-

тури актуалізується концепція християнського уні-

версального гуманізму, яка стала своєрідною відпо-

віддю на поширення секулярного гуманізму, кот-

рий маскується прикметниками 

«матеріалістичний», «атеїстичний» тощо. Бого-

слови закликають до утвердження в християнській 

свідомості осучасненого християнського антропо-

центризму, який має ґрунтуватися на двох запові-

дях, що здатні віроповчально об’єднати усі христи-

янські конфесії. «Коли ми говоримо про новий хри-

стиянський гуманізм, справжній гуманізм серця, то 

у його основі лежать дві заповіді Господа: «Люби 

Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією ду-

шею своєю, і всією своєю думкою». Це найбільша і 

найперша заповідь. А друга однакова з нею: «Люби 

свого ближнього, як самого себе» (Мт. 22, 37-39). 

Дотримання цих заповідей сприяє зростанню но-

вого універсального гуманізму» [11, с. 7]. 

Прикметно, що етична програма християнсь-

кого універсального гуманізму, яка слідує у всьому 

ученню Євангелії, з’являється саме в добу постмо-

дерну, коли розмиваються межі між дозволеним і 

недозволеним, належним і неналежним в поведінці 

людей і людських спільнот. Ця доба – доба екзисте-

нційних викликів, а відтак і можливості знайти гі-

дні відповіді на них, які для християнських лідерів 

слід шукати в Євангелії. Зокрема йдеться про по-

шук точок дотику різних конфесій в екуменічному 

русі, започаткованому на початку минулого сто-

ліття, і якому потрібен новий імпульс для зрушення 

з мертвої точки.  

Переходячи до висновків, зазначимо, що в по-

чатковий, елліністичний період існування церкви 

великий вплив на формування християнського мо-

рального вчення мало зіткнення християнського 

світогляду з грецькою філософією, а передусім з 

етикою Аристотеля. Християнська етика не може 

відсторонитися від існування різних етичних сис-

тем, створених в рамках філософської традиції, 

адже повинна брати до уваги морально-етичні пог-

ляди оточуючого середовища, в якому християн-

ська моральність має знаходити своє утілення. 

Убезпечуючись від змішування з різноманітними 

філософсько-етичними системами, християнська 

етика водночас може тільки виграти від звернення 

до науково-понятійного апарату та методологічних 

розробок класичної аристотелівської етики. 

З огляду на те, що предметом морального бо-

гослов’я, так само як і нехристиянської моральної 

філософії є вчення про поведінку людини, тож як в 

одному, так і в другому випадках має місце мате-

ріал для загально-філософського осмислення буття 

людини. Окрім того, через зв’язок з психологією та 

соціологією, моральне богослов’я та моральна фі-

лософія в принципі не можуть існувати ізольовано 

одна від одної. Ось чому поняття «етична культура 

пастора» доцільно описувати в категоріях та понят-

тях класичної етики.  

До висновків. Заповіданий Христом ідеал мо-

ральної досконалості має відношення до всіх Його 

прихильників, проте першою чергою він стосується 

християнських лідерів, а відтак і пасторів. Звідси, 

по-перше, можна висновувати, що ступінь універ-

сальності в засвоєнні пастором євангельських мо-

ральних норм й взагалі, особистісна етична куль-

тура пастора є вельми значущим фактором, що 

впливає на ефективність його служіння, на успіх 

моральної проповіді як в плані служіння пастора, 

так і в плані благовістя усій церкві в цілому. По-

друге, констатовано, що науковий аналіз духовно-

етичного конструкту «етична культура пастора» 

потрібно здійснювати, з одного боку, з огляду на 

наукову доцільність використання методології кла-

сичної аристотелівської етики, а з іншого – з 

обов’язковим урахуванням постмодерністського 

соціально-культурного контексту буття сучасної 

церкви. По-третє, завдячуючи використанню таких 

підстав у нашому дослідженні можна висновувати, 

що висока духовна культура пастора є важливим 

духовним ресурсом для його ефективного слу-
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жіння, що в свою чергу, слугує чинником, який пі-

дсилює конструктивну дію інших чинників, спря-

мованих на збереження сили і єдності християнсь-

кої церкви в контексті викликів постмодерної куль-

тури. 

Література 

1. Вебер Макс. Протестантська етика і дух 

капіталізму / Перекл. з німецької О.Погорілого. – 

К.: Основи, 1994. – 261 с. 

2. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая исто-

рия этики. – М.: Мысль, 1987. – 589 с. 

3. Діловий етикет. - 3-е вид., перероб. і доп. – 

К.: «Альтерпрес», 2004. – 352 с. – Рос. мовою.  

4. Еникеев М.И. Психологический энцикло-

педический словарь. – М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2006, - 560 с. 

5. Нулленс, Патрик и Мичнер, Рональд. Мно-

гомерная этика. Нравственное богословие в контек-

сте постмодернизма. – К.: Книгоноша, 2015. – 304 

с. 

6. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: 

страницы истории. – М.: Политиздат, 1989. – 336 с. 

7. Скола Анджело, Маренго Джильфредо, 

Прадес Лопес Хавьер. Богословская антропология. 

– Москва, «Христианская Россия», 2005. – 384 с. 

8. Учебная Библия. С комментариями Джона 

Мак-Артур. Книги Священного Писания Ветхого и 

Нового Завета. Канонические. – Славянское 

Евангельское Общество, 2004. - 2198 с. 

9. Філософський енциклопедичний словник / 

Наук. ред. Л.В.Озадовська, Н.П.Поліщук. – К.: Аб-

рис, 2002. – 744 с. 

10. Чаплинский В. Путь к славе Божией – К, 

2014 –62 с. 

11. Чекалов И.В. Нравственное богословие. 

Христианская этика. - Изд-во: ФСЕХБ, Москва и 

миссия «Восток-Запад», Бишоффен. 2 Издание, 

1993. 

 

 

  



 

 

 

Сolloquium-journal №19(142), 2022 

 

Część 1 

 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowany i wydany w Polsce. Czasopismo publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin 

naukowych. Magazyn jest wydawany w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: co tydzień 

 

Wszystkie artykuły są recenzowane. 

Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji magazynu. 

 

Przesyłając artykuł do redakcji, autor potwierdza jego wyjątkowość i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 

konsekwencje naruszenia praw autorskich. 

 

Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z opinią autorów materiałów. 

Przed ponownym wydrukowaniem wymagany jest link do czasopisma. 

Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017. 

 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak, Ewa Kowalczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сolloquium-journal» 
Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa 

Annopol 4, 03-236 

Format 60 × 90/8. Nakład 500 egzemplarzy. 
 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
 

http://www.colloquium-journal.org/ 
 

  

 


