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АНОТАЦІЯ
В статті представлено трьохрічні результати досліджень по вивченню впливу способів та строків застосування регулятора росту Емістим С на елементи продуктивності сортів картоплі в умовах Лісостепу
Правобережного, на сірих лісових ґрунтах.
В середньому за 2017-2019 роки найбільш ефективною виявилась обробка регулятором росту Емістимом С картоплиння, ніж безпосередньо перед садінням бульб. У сортів Дніпрянка і Поляна найвищу урожайність отримано на варіанті 6, де регулятором росту Емістимом С картоплиння оброблялось у фазі сходів, відповідно – 27,2 і 31,3 т/га.
Встановлено, що в середньому за 2017-2019 роки, спостерігалось суттєве збільшення кількості бульб
під кущем у сортів Дніпрянка і Поляна, при обробці картоплиння у фазі сходів, відповідно до 13 і 18,5 шт.,
проти 9,9 і 14,3 шт. на контролі, маса товарних бульб зростала відповідно до 77,6 і 87,6 г, проти 66,1 і 65,3
г на контролі, товарність відповідно до 89,3 і 87,1 %, проти 81,1 і 76,8 % на контролі.
Способи та строки обробки регулятором росту більше впливали на вміст сухих речовин і крохмалю в
бульбах картоплі сорту Дніпрянка, даний сорт також відзначався вищими показниками вмісту сухої речовини та крохмалю порівняно із сортом Поляна. Найбільший ефект отримано для сорту Дніпрянка на варіанті 6, де картоплиння оброблялось регулятором росту Емістим С у фазі повних сходів, вміст сухої речовини і крохмалю відповідно становив 22,6 і 16,3 %. Для сорту Поляна відмічено тенденцію до збільшення
цих показників на варіанті 8 при трикратній обробці Емістимом С картоплиння у фазі сходів, бутонізації,
цвітіння, відповідно сухої речовини і крохмалю – 19,0 і 13,0 %.
ABSTRACT
The three-year results of researches on studying of influence of ways and terms of application of the growth
regulator Emistim C on elements of productivity of grades of a potato in the conditions of the Forest-steppe of the
Right bank, on gray forest soils are presented.
On average, in 2017-2019, the treatment of potatoes with the growth regulator Emistim C was more effective
than just before planting the tubers. In the varieties Dnipryanka and Polyana, the highest yield was obtained in
variant 6, where the growth regulator Emistim C potatoes were cultivated in the germination phase, respectively –
27,2 and 31,3 t / ha.
It was found that on average in 2017-2019, there was a significant increase in the number of tubers under the
bush in varieties Dnipryanka and Polyana, when processing potatoes in the germination phase, respectively, 13
and 18,5 pcs., Against 9,9 and 14,3 pcs. . on control, the weight of marketable tubers increased respectively to
77,6 and 87,6 g, against 66,1 and 65,3 g on control, marketability according to 89,3 and 87,1%, against 81,1 and
76,8 % on control.
Methods and timing of growth regulator treatment had a greater impact on the dry matter and starch content
in potato tubers of Dnipryanka variety, this variety was also characterized by higher dry matter and starch content
compared to Polyana variety. The greatest effect was obtained for the Dnipryanka variety in variant 6, where
potatoes were treated with the growth regulator Emistim C in the phase of full germination, the dry matter and
starch content was 22,6 and 16,3%, respectively. For Polyana variety, there is a tendency to increase these
indicators in option 8 with three treatments of potatoes by Emistim C in the phase of germination, budding,
flowering, respectively, dry matter and starch – 19,0 and 13,0%.
Ключові слова: сорти картоплі, регулятор росту, висота рослин, кількість стебел у кущі, площа листя,
урожайність, товарність та крохмальність бульб.
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Keywords: potato varieties, growth regulator, plant height, number of stems in the bush, leaf area, yield,
marketability and starch of tubers.
Formulation of the problem. Potatoes - are
among the main foods for people in the world. It ranks
fifth among energy sources in the diet of people inferior: wheat, corn, rice and barley. 100 g of raw mass of
potato tubers contains about 295 kJ or about 70 kcal,
and accordingly, depending on the starch content, the
figures range from 65 to 90 kcal [2, 3, 6, 9, 10].
Potatoes in Ukraine are grown in all soil and climatic zones. The sown area under it occupies more than
1,5 million hectares, and the average yield is at the level
of 100 - 130 c / ha [4, 6, 9]. However, to ensure effective management of the potato industry in Ukraine, it is
necessary to obtain a harvest at the level of 250 - 300
kg / ha of tubers [2, 3, 6, 7, 9, 10].
Obtaining high and stable potato yields depends
on a set of factors, namely: soil and climatic conditions
of the region, biological characteristics of varieties,
seed quality, application of mineral and organic fertilizers, agricultural techniques and phytosanitary condition of crops [5, 8, 9].
The application of high rates of fertilizers for sowing potatoes, with increasing cost, require the search
and development of ways to improve their efficiency.
One of the factors that affects the effectiveness of fertilizers is the use of growth regulators [7, 8, 10].
Actuality of theme. In Ukraine, much attention in
recent years has been paid to the use of growth regulators to enhance the process of tuber formation, increase
the resistance of plants to adverse conditions and pests
during the growing season and tubers during storage.
Different sensitivity of potato varieties to growth regulators was noted. Therefore, the introduction of growth
regulators in the technology of potato production requires careful study of their impact on plants depending
on the method and timing.
The purpose and objectives of research. To determine the features of growth and development of potato varieties and crop formation, depending on the
methods and terms of application of the growth regulator Emistim S.
The task of research is to determine the influence
of the growth regulator Emistim C on the nature of the
phenological phases, growth, development, yield of potato varieties and quality indicators, depending on the
methods and timing of the drug.
Subject of research - potato varieties:
Dnipryanka and Polyana, growth regulator Emistym S.
Presenting main material. Studies to study the
effectiveness of the growth regulator Emistim C in
crops of potato varieties were conducted during 2017 2019 in the experimental field of the Faculty of Agronomy and Forestry of VNAU.
Studies to determine the effect of growth regulator
Emistim C on the productivity of potato varieties were
conducted on gray podzolic soils.
Climatic conditions during the years of field research show that they are favorable for growing crops,
including potato varieties.
The technology of growing potato varieties was
common for the research area.

Field and laboratory studies are conducted according to generally accepted methods [1].
Achieving this goal was carried out by conducting
field and laboratory experiments according to the following scheme: 1. Control (without growth regulator);
2. Treatment of tubers with Emistim C; 3. Treatment of
tubers and potatoes with Emistim C in the germination
phase; 4. Treatment with Emistim C of tubers and potatoes in the phase of germination, budding; 5. Treatment of tubers and potatoes with Emistim C in the
phase of germination, budding, flowering; 6. Treatment
of potatoes with Emistim C in the germination phase;
7. Treatment of potatoes with Emistim C in the germination phase, budding; 8. Treatment of potatoes with
Emistim C in the phase of germination, budding, flowering; 9. Treatment of potatoes with Emistim C in the
budding phase; 10. Treatment of potatoes with Emistim
C in the phase of budding, flowering; 11. Treatment
with Emistim C of potatoes in the flowering phase.
To study the effectiveness of the response of potato varieties to the methods and timing of application
of the drug Emistim C, a production experiment was
conducted in 2017 - 2019 in the experimental field of
VNAU.
Phenological observations carried out during the
potato growing season showed that the methods and
frequency of application of the growth regulator Emistim C do not affect the dates of phenological phases.
In the varieties Dnipryanka and Polyana on average for 2017-2019, the period of germination-budding
lasted respectively - 17 and 20 days. Flowering occurred 60 and 64 days after planting, or 28 and 33 days
after emergence. The growing season lasted an average
of 95 and 107 days.
Treatment of tubers and potatoes with the growth
regulator Emistim C did not change the duration of the
interphase periods. They were determined by the biological characteristics of the studied varieties. Since the
Dnipryanka variety belongs to the group of early and
the Polyana variety to the middle-early variety, the duration of all interphase periods for the Dnipryanka variety was shorter than for the Polyana variety.
On average, in 2017-2019, mass seedlings for the
Dnipryanka variety appeared in 32 days, and for the
Polyana variety - in 31 days. The germination-budding
period lasted 17 and 20 days, respectively. Flowering
in Dnipryanka and Polyana varieties was observed after
60 and 64 days, respectively. Complete extinction of
potatoes occurred 95 and 107 days after planting, respectively.
At the same time, it should be noted that the duration of phenological phases fluctuated somewhat over
the years of research. Thus, in 2019, all phenological
phases in both varieties occurred slightly earlier than in
2017 and 2018. The longest growing season studied varieties had in 2017.
The number of stems in the bush depends on the
characteristics of the variety. When studying the methods and terms of application of the growth regulator
Emistim C, it was found that the variety Polyana has a
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In 2018, the number of stems per plant in the control variant of the varieties Dnipryanka and Polyana
was 3,5 and 3,4, respectively. For the Dnipryanka variety in variant 6, a significant increase of this indicator
was observed up to 4,4 units, and for the Polyana variety no significant changes of this indicator were observed.
In 2019, the number of stems per plant in the control
version of the varieties Dnipryanka and Polyana was 3,8
pieces. For the Dnipryanka variety, a significant increase in
the number of stems was observed in the variants where potatoes were treated with Emistim C in the phase of seedlings
(var. 6), seedlings and budding (var. 7), seedlings-budding
and flowering (var. 8) - up to 4,3 pieces. , against 3,8 pcs.
on control. For the Polyana variety there was a significant
increase in this indicator in all variants where the growth
regulator Emistim C was used. A larger number of stems
was obtained in the variants where Emistim C treated tubers
and potatoes in the germination, budding, flowering phase
(var. 5) and Emistim C treatment. potatoes in the germination phase (var. 6) – 4,6 pcs., against 3,8 pcs. on control.
On average in 2017-2019 for the variety Dnipryanka,
the number of stems per plant increased significantly in option 6, where potatoes were treated with a regulator in the
germination phase - by 0,7 pcs. at 3,8 pcs. on control. For
the Polyana variety, the number of stems per plant increased
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stems per plant in the varieties Dnipryanka and Polyana
in the control version was 4,1 and 4,6, respectively, and
in option 6, where Emistim C was used in the germination phase, increased significantly to 4,7 and 5,7 pcs.
Table 1
Influence of methods and terms of application of growth regulator Emistim C on biometric indicators of potatoes
(2017 - 2019)
Number of stems per plant, pcs.
Plant height, cm
Plant leaf area, thousand m2/ha

Options

slightly greater stem-forming ability. The use of growth
regulator Emistim C in the years of research contributed to an increase in the number of stems and height
of potato plants (Table 1). Thus, in 2017, the number of
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significantly in all variants of processing by the regulator,
but the maximum was variant 6, where potatoes were processed in the germination phase - by 0,9 pcs. at 3,9 pcs. on
control.
In our studies, the use of Emistim C had a positive effect on plant height. In 2017, the height of plants was higher
than in 2018 and 2019 (Table 1). It is known that the meteorological conditions of the growing season, especially the
amount of precipitation, affect the formation of vegetative
mass. Therefore, the height of plants in 2017 was the largest
among the years of observations. In 2017, this indicator increased significantly for the Dnipryanka variety in variant
6, where potatoes were treated with Emistim C in the germination phase - by 5 cm, against 61 cm in the control, for
the Polyana variety in the corresponding variant by 6 cm,
against 54 cm in the control.
In 2018, this indicator increased significantly for the
Dnipryanka variety in all variants where Emistim C was
used, but the highest indicator was obtained in variant 6,
where potatoes were treated with Emistim C in the germination phase - by 6 cm, against 48 cm in the control, for
Polyana variety. the corresponding variant on 4 cm, against
47 cm on control.
In 2019, the height of potato cultivars was the lowest among the years of research. This year, for the
Dnipryanka variety, the height of potato plants increased

6
significantly in the variant where the tubers were treated
with Emistim C, on the seedlings and in the budding
phase, flowering by 4 cm (var. 5), when treated with
Emistim C potatoes in the seedling phase by 5 cm ( var.
6), and at processing by Emistim C of a potato in a phase
of sprouts, budding (var. 7) and at processing by Emistim
C of a potato in a phase of sprouts, budding, flowering
(var. 8) on 4 cm.
For the Polyana variety in 2019, no significant increase in plant height was observed. On average, during
three years of field research on both cultivars
Dnipryanka and Polyana, plant height increased in variant 6, where potatoes were treated with a growth regulator in the germination phase by 5,3 cm vs. 48,3 cm in
the control and by 4,1 cm vs. 45, respectively. 4 cm in
control.
Treatment of tubers and potatoes with the growth
regulator Emistim C had a positive effect on the leaf
surface area of potatoes. The area of leaves of the Polyana variety on average in 2017-2019 was slightly
larger than for the Dnipryanka variety (Table 1). It differed significantly over the years of research. Thus, in
2019, in the control variant, the leaf area of the
Dnipryanka variety was 19 thousand m2 / ha, and of the
Polyana variety - 22 thousand m2 / ha. In the variants
where the growth regulator was treated tubers and potatoes, respectively, increased to 22-32 and 24-33 thousand m2 / ha. In 2018, this figure was 24 and 26 thousand m2 / ha, respectively, in the control varieties
Dnipryanka and Polyana. In the variants where the
growth regulator Emistim C was used for tubers and
plants during the growing season - 25-33 and 28-34
thousand m2 / ha, and in 2017, respectively - 29 and 33
thousand m2 / ha under control, 31 -38 and 36-48 thousand m2 / ha in the variants where the growth regulator
Emistim C was used in the processing of tubers and potatoes.
In 2018 and 2019, the leaf area of Dnipryanka and
Polyana varieties was slightly lower compared to 2017,
which seemed to be the wettest. In the varieties
Dnipryanka and Polyana during all years of research
the highest indicators of leaf area were obtained in variant 6, where potatoes were treated with growth regulator Emistim C in the germination phase, and on average
for 2017-2019 this indicator was 34,3 and 38, respectively. 3 thousand m2 / ha, with 24,0 and 27,0 thousand
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m / ha under control.
Thus, the obtained results allow us to conclude that
in the years of field research, the treatment of potato
plants by the growth regulator Emistim C was more effective during the growing season than directly on the
tubers. For the Dnipryanka variety, in the variant where
potatoes were treated with Emistim C in the germination
phase, the maximum values of biometric indicators of
potatoes were obtained: number of stems per plant – 4,5
pcs., Plant height – 53,6 cm, leaf area – 34,3 thousand m2
/ha. For the Polyana variety, similarly, this variant also
received a significant increase in the biometric indicators
of potatoes: the number of stems per plant – 4,8 pieces,
plant height – 49,5 cm, leaf area – 38,3 thousand m2 / ha.
Among the factors influencing the level of potato
yield - is the use of growth regulators. One of the important issues for all groups of growth regulators is to
identify the specifics of their action depending on the
species and variety of plants, as well as the method of
application.
Methods and timing of application of the growth
regulator Emistim C significantly affected the yield of
potatoes (Table 2). In 2017, studies showed that in both
varieties Dnipryanka and Polyana on option 6, where
potatoes were treated with Emistim C in the germination phase, there was a higher yield of 31,2 and 34,2 t /
ha, respectively, with a yield increase of 6,0 and 5,7 t /
ha.
In 2018, the Dnipryanka variety also received a
significant increase in potato yield in variants where
potatoes were treated three times with Emistim C in the
phase of germination, budding, flowering (var. 8) and
double treatment with Emistim C in the phase of budding, flowering (var. 10) to 27,6 t / ha and 27,3 t / ha.
The increase in yield was 6,8 t / ha, 6,5 t / ha, respectively. For the Polyana variety in 2018, the potato yield
increased significantly in the variants where potatoes
were treated with Emistim C in the germination phase
(var. 6) - up to 31,3 t / ha, with Emistim C treatment of
potatoes in the budding phase (var. 9) - up to 31,7 t / ha
and with double treatment with Emistim C in the phases
of budding and flowering (var. 10) - up to 31,7 t / ha.
The increase in yield was 6,5 and 6,9 t / ha, respectively.
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Table 2
Yield of potato varieties depending on the methods and terms of application of the growth regulator Emistim C, t
/ ha (2017-2019)
Crop capacity
± to
Options
average
control
2017 2018 2019
Variety Dnipryanka
1. Control (without growth regulator)
25,2 20,8 19,7
21,9
2. Treatment with Emistim C tubers
27,7 22,4 23,6
24,6
2,7
3. Emistim C treatment of tubers and potatoes in the germination
31,0 21,4 23,7
25,4
3,5
phase
4. Emistim C treatment of tubers and potatoes in the germination
30,4 23,7 21,9
25,3
3,4
phase, budding
5. Emistim C treatment of tubers and potatoes in the phase of germi31,5 21,9 22,4
25,3
3,4
nation, budding, flowering
6. Emistim C treatment of potatoes in the germination phase
31,2 25,2 25,2
27,2
5,3
7. Emistim C treatment of potatoes in the germination phase, budding 29,7 22,1 22,0
24,6
2,7
8. Emistim C treatment of potatoes in the phase of germination, bud27,3 27,6 23,0
26,0
4,1
ding, flowering
9. Emistim C treatment of potatoes in the budding phase
27,2 26,7 23,2
25,7
3,8
10. Emistim C treatment of potatoes in the phase of budding, flower27,8 27,3 24,2
26,4
4,6
ing
11. Emistim C treatment of potatoes in the flowering phase
27,0 23,2 21,9
24,0
2,1
Variety Polyana
1. Control (without growth regulator)
28,5 24,8 23,1
25,5
2. Treatment with Emistim C tubers
30,3 27,7 26,9
28,3
2,8
3. Emistim C treatment of tubers and potatoes in the germination
34,0 27,1 27,4
29,5
4,0
phase
4. Emistim C treatment of tubers and potatoes in the germination
32,6 28,0 25,3
28,6
3,2
phase, budding
5. Emistim C treatment of tubers and potatoes in the phase of germi34,0 29,3 25,4
29,6
4,1
nation, budding, flowering
6. Emistim C treatment of potatoes in the germination phase
34,2 31,3 28,4
31,3
5,8
7. Emistim C treatment of potatoes in the germination phase, budding 33,2 31,2 27,2
30,5
5,1
8. Emistim C treatment of potatoes in the phase of germination, bud33,5 30,9 26,1
30,2
4,7
ding, flowering
9. Emistim C treatment of potatoes in the budding phase
33,3 31,7 26,8
30,6
5,1
10. Emistim C treatment of potatoes in the phase of budding, flower33,7 31,7 27,1
30,8
5,4
ing
11. Emistim C treatment of potatoes in the flowering phase
33,1 29,7 27,7
30,2
4,7
NIR05
2,3
3,0
3,6
3,2
1,3
In 2019, in Dnipryanka and Polyana varieties, potato treatment with Emistim C in the germination phase
(var. 6) led to a significant increase in potato yield, respectively 25,2 and 28,4 t / ha, the increase in yield was
5,5-5,3 tons /ha.
The results of the research are given in table 2, allowing us to conclude that on average for three years of
field research the most effective treatment is the growth
regulator Emistim C potato plants on potatoes in the
germination phase.
The middle-early cultivar Polyana obtained a
higher effect from the use of growth regulator than the
early-ripening Dnipryanka.
In Dnipryanka and Polyana varieties, on average,
the highest increments were obtained in variant 6 in
three years, where the growth regulator Emistim C
treated potatoes in the germination phase, respectively
– 5,3 and 5,8 t / ha.
On average for 2017-2019 in the varieties

Dnipryanka and Polyana, the yield of potato tubers under control was 21,9 and 25,5 t / ha, respectively. When
using the growth regulator Emistim C, the yield increased in the varieties Dnipryanka and Polyana on variants 8 and 6, where the growth regulator was used for
double spraying of potatoes in the budding-flowering
phase and in the germination phase by 20 and 24 % and
21 and 23 %, respectively.
Thus, it was found that the treatment with the
growth regulator Emistim C of potatoes was more effective than seed tubers. The maximum yield of tubers
was obtained by treatment with the growth regulator
Emistim C of potatoes in the germination phase, respectively – 27,2 t / ha for the variety Dnipryanka, and
31,1 t / ha for the variety Polyana. The increase in yield
was 5,3 and 5,8 t / ha, respectively. The increase in the
multiplicity of treatment with the growth regulator did
not significantly affect these indicators.

8

Sciences of Europe # 72, (2021)

Data on the influence of methods and terms of application of the growth regulator on the marketability
of potato tubers are presented in table 3.
The main components of the potato crop are the
number of tubers under the bush and the average weight
of the tuber.
In 2017, both varieties of potatoes Dnipryanka and
Polyana saw a significant increase in the number of tubers under the bush in option 6, where Emistim C
treated potatoes in the germination phase, respectively,
16 and 24 pcs. In 2018, there was a significant increase
in the number of tubers under the bush on both varieties.
In 2018, for the Dnipryanka variety, this figure increased to 6 to 13 units. For Polyana this year, the number of tubers under the bush increased significantly in
variants 6, 7, 8, 10, where potatoes were treated with

Emistim C in the germination phase, twice in the germination phase, budding, three times in the germination
phase, budding, flowering and when treated with Emistim C in the budding phase, flowering in accordance
with 17, 18, 20, 20 pcs.
When using the growth regulator Emistim C in varieties Dnipryanka and Polyana in 2019 there was a significant increase in the number of tubers under the bush
in option 6, where potatoes were treated with Emistim
C in the germination phase and were 10 and 15 pieces,
respectively.
From the data of table 3 it is seen that on average
in 2017-2019, there was a significant increase in the
number of tubers under the bush in varieties
Dnipryanka and Polyana in the case of processing potatoes in the germination phase to 13 and 18,5 pcs., Respectively, compared to 9,9 and 14,3 pcs. on control.

In 2017, the varieties Dnipryanka and Polyana received a significant increase in the weight of marketable tubers on option 6, respectively, 82 and 91 g.
In 2018, the Dnipryanka variety showed only a
tendency to increase the weight of marketable tubers.
For the Polyana variety, a significant increase in this
indicator was observed in variants 6,8 and 9, where potatoes were treated with Emistim C in the germination
phase, when processing potatoes in the germination
phase, budding, flowering and when processing in the
budding phase, respectively, 102, 111, 123 g.

average

11
12
11
11
13
15
14
12
11
11
13

2019

14
15
16
14
17
17
18
20
16
20
18

2018

18
20
20
22
22
24
22
22
21
22
20

2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Variety Dnipryanka
9,9
69
71
12,7
70
76
12,8
74
76
12,0
75
79
12,8
79
84
13,0
82
85
12,6
79
79
12,5
73
79
11,7
79
86
12,1
79
83
11,5
72
76
Variety Polyana
14,3
63
77
15,7
64
84
15,8
66
93
15,8
66
93
17,4
72
94
18,5
91
102
18,0
79
87
18,0
78
111
15,8
75
123
17,8
77
88
16,9
72
87

average

7
9
9
9
10
10
9
11
9
9
9

2019

10
16
15
12
13
13
13
11
11
11
11

2018

2019

13
13
15
15
15
16
16
16
15
16
14

2017

2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

average

2017

Options

Table 3
Influence of methods and terms of application of growth regulator Emistim C on the number under the bush,
weight and marketability of potato tubers (2017-2019)
The number of tubers under the
Weight of marketable tuMarketability,%
bush, pcs.
bers, g

58
60
64
65
60
66
64
69
68
68
66

66,1
68,7
71,3
73,2
74,3
77,6
74,1
73,7
77,6
76,7
71,5

81
85
89
89
91
92
89
90
89
91
88

81
86
84
89
83
86
84
87
84
84
83

81
86
84
86
83
90
87
86
90
86
88

81,1
85,7
85,6
88,1
85,6
89,3
86,7
87,5
87,7
87,0
86,2

56
69
66
76
60
70
65
72
63
65
64

65,3
72,4
74,9
78,3
75,2
87,6
77,1
87,0
86,8
76,7
74,4

80
80
82
82
84
89
87
85
87
87
86

76
82
86
86
88
86
80
86
86
78
82

74
78
86
80
86
86
83
89
81
88
83

76,8
80,1
84,6
82,6
86,1
87,1
83,5
86,8
84,5
84,3
83,5

Іn 2019, there was only a tendency to increase the
weight of marketable tubers for the variety Dnipryanka
on option 6 to 66 g, for the variety Polyana there is a
significant increase in this indicator on option 8, where
treatment with Emistim C was carried out in the phase
of germination, budding, flowering - up to 72 g.
In Dnipryanka and Polyana varieties, on average
in 2017-2019, the average weight of marketable tubers
was higher when treated with the growth regulator
Emistim C in the germination phase (var. 6) and was –
77,6 and 87,6 g, respectively, which is 17,4 and 34,1 g
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more than in the control.
In 2017, on the Dnipryanka variety, the marketability of tubers on option 6 significantly increased by
11% compared to the control, and amounted to 92%.
For the Polyana variety in 2017, a similar increase in
the marketability of tubers was observed in option 6 to
89%.
In 2018, the control for the variety Dnipryanka
marketability was 81%, significantly increased in option 8, where treatment with Emistim C was carried out
three times in the phase of germination, budding, flowering - 87%. In 2018, for the Polyana variety, a significant increase in the marketability of tubers occurred in
option 5, where Emistim C treated tubers, potatoes on
the seedlings and in the budding phase, flowering 88%.
In 2019, for the Dnipryanka variety, the marketability of tubers under control was 81%, in variants 6 and
9, where Emistim C treated potatoes in the germination
phase and in the budding phase increased to -90%. For
the Polyana variety in 2019, a significant increase in
this indicator occurred in all variants, where the treatment with Emistim C was carried out on potatoes. The
highest marketability of tubers was in option 8, where
potatoes were treated with Emistim C three times in the
phase of germination, budding, flowering - 89% (Table
3).
In Dnipryanka and Polyana varieties, the weight
of marketable tubers increased by 17 and 34% on average during the years of research in the case of potato
processing in the germination phase, respectively,
against 66,1 and 65,3 g in the control; the average
weight of marketable tubers at 11,5 and 22,.3 g (at 66,1
and 65,3 g in the control); marketability - by 10 and
13%, against 81,1 and 76,8% in control.
In 2017, there was a slightly lower content of dry

9
matter and starch over the years of research in both varieties of potatoes, which is associated with excessive
moisture during the growing season of potatoes (Table
4). For the variety Dnipryanka on control the dry matter
was 19,4%, significantly increased on option 6, where
treatment with Emistim C was carried out in the germination phase up to 21,1%, starch content up to 15,0%
vs. 13,8% under control, starch yield up to 46 c / ha,
against 34.6 c / ha in the control.
In 2017, for the variety Polyana there was a significant increase in dry matter content in options 6 and 10,
where Emistim C potatoes were treated in the germination phase, and twice in the budding phase, flowering
up to 17,7% with 15,8% in control, starch in appropriate options up to 11,9% vs. 10,2% in the control. The
highest starch yield from 1 ha was observed in variant
6, where potatoes were treated in the germination phase
and amounted to 40,7 c / ha against 29,1 c / ha in the
control.
The Dnipryanka variety is characterized by higher
indicators of dry matter and starch than Polyana.
In 2018, for the Dnipryanka variety, the dry matter
content of the control was 21,3%, and in variant 6,
where Emistim C sprayed potatoes in the germination
phase, it increased significantly to 24,3%. Since there
is a direct correlation between the dry matter and starch
content in potato tubers, the starch content increased to
17,8% in this variant. The yield of starch increased
from 31,4 c / ha to 44,9 c / ha in option 6 and to 45,6 c
/ ha in option 10, where the potatoes were treated in the
budding and flowering phases. For the Polyana variety
in 2019, as in the previous year, there was a tendency
to reduce the quality of potatoes while increasing the
frequency of cultivation by the growth regulator Emistim С.
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20,0
19,9
19,4
19,2
20,4
18,5
19,8
19,6
19,6
18,8
18,2

15,8
16,4
17,4
16,3
16,8
17,7
17,5
16,9
17,6
17,7
16,2

18,6
18,8
18,4
18,3
18,8
18,4
18,2
19,0
18,5
18,6
17,7

In 2019, the studied methods did not significantly
affect the dry matter and starch content in tubers of
Dnipryanka variety, and for Polyana variety there was
a tendency to reduce the dry matter and starch content
with increasing number of treatments by the growth
regulator.
On average for 2017-2019 for the variety
Dnipryanka the maximum dry matter content was established during the processing of potatoes by Emistim
C in the phase of full germination and was 22,6%
against 21,1% in the control, and starch – 16,3%,
against 15,1% on control.
For Polyana variety, on average over the years of
research, the maximum content of dry matter and starch
was noted in option 8, where potatoes were treated
three times in the phase of germination-budding-flowering and was 12,5 and 13,0%, respectively.
The yield of starch per hectare increased significantly for all variants of the experiment, but for the variety Dnipryanka had a higher rate for the variant where
potatoes were treated with Emistim C in the germination phase, and was – 43,9 c / ha, which is 1,3 times
more than control, for the variety Polyana – 45,6 c / ha,
which is 1,2 times more than in the control.
Conclusions
1. On average, in 2017-2019, the treatment of potatoes with the growth regulator Emistim C was more
effective than immediately before planting tubers. In
the varieties Dnipryanka and Polyana, the highest yield

average

20,1
20,1
18,3
19,5
19,3
18,9
17,4
20,4
18,3
19,3
18,7

2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Variety Dnipryanka
16,4
15,1
13,8
16,0
16,4
14,4
16,0
16,8
14,0
16,2
17,1
14,0
15,7
17,0
14,6
16,0
17,8
15,0
16,8
16,5
14,5
15,5
16,6
14,1
17,5
16,4
14,7
16,7
16,7
14,9
16,0
17,3
14,0
Variety Polyana
14,0
14,0
10,2
14,0
13,9
10,8
12,4
13,4
11,6
13,5
13,2
10,6
13,3
14,3
11,1
13,0
12,6
11,9
11,6
13,7
11,7
14,3
13,6
11,2
12,4
13,6
11,8
13,3
12,9
11,9
12,8
12,3
10,6

2018

21,1
21,6
22,0
22,0
21,8
22,6
22,2
21,9
22,4
22,1
22,3

2017

19,4
19,8
20,4
20,0
20,1
21,1
20,7
21,0
20,6
20,2
20,8

average

average

21,3
22,7
23,2
23,5
23,4
24,3
22,8
22,9
22,8
23,1
23,7

2019

2019

22,7
22,3
22,3
22,5
21,9
22,3
23,2
21,7
23,9
23,1
22,3

2018

2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2017

2017

Options

Table 4
Influence of methods and terms of application of growth regulator Emistim C on the quality of potato tubers
(2017-2019)
Content on raw weight
dry matter,%
starch,%
starch yield, c / ha

15,1
15,6
15,6
15,8
15,8
16,3
15,9
15,4
16,2
16,1
15,8

32,3
37,8
37,9
35,5
35,2
40,3
37,0
35,7
40,6
40,4
35

31,4
36,7
36,0
40,5
37,2
44,9
36,5
45,8
43,8
45,6
40,1

34,6
39,7
43,2
42,5
46,0
46,6
43,1
38,5
40,0
41,3
37,6

32,8
38,1
39,0
39,5
39,5
43,9
38,9
40,0
41,5
42,4
37,6

12,7
12,9
12,5
12,4
12,9
12,5
12,3
13,0
12,6
12,7
11,9

32,3
37,7
34
34,2
33,8
36,9
31,6
37,3
33,2
36,0
35,5

49,7
55,6
49,5
54,6
56,5
59,3
54,3
63
57,9
61,1
55,6

29,1
32,6
39,4
34,6
37,6
40,7
38,8
37,4
39,3
39,9
34,9

37,0
42,0
41,0
41,1
42,6
45,6
41,6
45,9
43,5
45,7
42,0

was obtained in variant 6, where the growth regulator
Emistim C potatoes were cultivated in the germination
phase, respectively – 27,2 and 31,3 t / ha.
2. It is established that on average for 2017-2019,
there was a significant increase in the number of tubers
under the bush in varieties Dnipryanka and Polyana,
when processing potatoes in the germination phase, respectively, 13 and 18,5 pcs., Against 9,9 and 14, 3 pcs.
on control; the weight of marketable tubers increased to
77, and 87,6 g, respectively, against 66,1 and 65,3 g in
the control; marketability respectively 89,3 and 87,1%,
against 81,1 and 76,8% under control.
3. Methods and terms of processing by the growth
regulator had a greater effect on the content of dry matter and starch in the tubers of potatoes of the Dnipro
variety. On the Polyana variety, the methods did not
significantly affect these indicators. The Dnipryanka
variety was characterized by higher indicators of dry
matter and starch than Polyana. The greatest effect was
obtained for the Dnipryanka variety in variant 6, where
potatoes were treated with the growth regulator Emistim C in the phase of full germination, the dry matter
and starch content was 22,6 and 16,3%, respectively.
For the Polyana variety, there is a tendency to increase
these indicators in option 8 with three-time treatment of
potatoes with Emistim C in the phase of germination,
budding, flowering, respectively, dry matter and starch
– 19,0 and 13,0%.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій в практику бібліотечного обслуговування та вплив даних технологій на термінологічний апарат яким
послуговуються бібліотекознавці. З’ясовано, що швидкість розвитку та впровадження даних технологій в
бібліотечну діяльність призводить до масштабних змін в науковій мові, які виражаються як у появі нових
термінів, понять, так і в змінах значень і способів використання тих, що вже існують. Ознайомлення з
фаховою літературою, присвяченою питанням організації бібліотечного обслуговування на основі використання мобільних технологій, засвідчило відсутність в науковому середовищі єдиного узгодженого терміну для його позначення. У результаті аналізу понять якими послуговуються бібліотекознавці, що стосуються бібліотечного обслуговування на основі мобільних технологій, запропоновано використовувати
термін – «бібліотечне мобільне (на основі мобільних технологій) обслуговування».
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the innovative information and communication technologies in the
practice of library services and the impact of these technologies on the terminology used by librarians is analyzed.
It was found that the speed of development and implementation of information and communication
technologies in library activities leads to large-scale changes in scientific language, which are expressed in the
emergence of new terms, concepts, and changes in meanings and ways of using existing ones. Familiarization with
the professional literature on the organization of library services based on the use of mobile technologies, showed
the lack of uniform agreed terms and concepts in the scientific community to denote such a service.
As a result of the analysis of the concepts used by librarians concerning library service on the basis of mobile
technologies, it is offered to use term - "library mobile (based on mobile technologies) service".
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мобільні технології, бібліотечний мобільний сервіс, бібліотечне мобільне обслуговування, мобільна бібліотека, пересувна бібліотека, бібліотека в
смартфоні, термінологічний апарат.
Keywords: information and communication technologies, mobile technologies, library mobile service,
mobile library, movable library, library in the smartphone, terminological apparatus.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. В умовах
стрімкого розвитку процесів глобалізації та цифровізації стратегічним завданням бібліотек стала відповідність викликам нового часу – «гармонізація»
традиційних функцій бібліотеки з новими технологіями і формами обслуговування. Адже перед сучасною бібліотекою стоїть завдання не тільки відповідати світовому рівню в забезпеченні доступу
до високоякісних інформаційних ресурсів, а й забезпечити користувачу комфортні умови доступу
до них.
Вдосконалення засобів зв’язку та комунікацій
вплинуло на створення нових сервісів, зокрема побудованих на основі мобільних технологій, орієнтованих на використання в різних сферах суспільного життя. Ще у 2011 році Я. Шрайберг влучно
відмітив перспективи мобільних технологій в біблі-

отечному обслуговуванні наголосивши, що «мобільний доступ в Інтернет і формування мобільних
ресурсів - чи не найголовніший напрямок в діяльності бібліотек в найближчому майбутньому поряд
з генерацією та використанням електронного (цифрового) контенту» [12].
Враховуючи тенденції до збільшення користувачів мобільних технологій та активне впровадження даних технологій в практику бібліотечного
обслуговування, актуалізується питання аналізу та
уточнення понятійного апарату, який використовується бібліотекознавцями в ході досліджень присвячених мобільним технологіям в бібліотеках.
Адже невизначеність термінологічного апарату
ускладнює вивчення процесу впровадження мобільних технологій в бібліотечне обслуговування,
з’ясування особливостей розвитку та шляхів вдос-
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коналення бібліотечного мобільного сервісу, розширення його функцій та визначення місця в системі обслуговування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ. Останнім часом фахівцями бібліотечної справи акцентується увага на доступі до бібліотечних ресурсів за допомогою мобільних технологій. У бібліотечному фаховому середовищі досліджуються
перспективи
вдосконалення
обслуговування на основі мобільних технологій,
активно обговорюється розширення номенклатури
бібліотечно-інформаційних послуг, які можуть надаватися за їх допомогою, що пов’язано із тенденцією зростання використання мобільних пристроїв
(смартфонів, планшетів, рідерів та ін.), їх стрімким
поширенням та вдосконаленням [2,15,19]. Вивчаються тенденції адаптації до мобільних пристроїв
обслуговування інформаційними ресурсами, яке
стає більш компактним, вузько спрямованим, персоналізованим та інтерактивним [5,10,13].
Затребуваність досліджень щодо змін в бібліотечній термінології в процесі впровадження в бібліотечну практику нових інформаційних технологій
підтверджується підвищеним інтересом з боку наукового співтовариства. Актуальними є наукові розвідки щодо проблеми запозичень, синонімії та полісемії в процесі формування бібліотечного термінологічного апарату [9]; питання розвитку
лексикографії у сфері бібліотекознавства, розширення спектру перекладних словників, актуалізації
термінології на лексичному та семантичному рівні
в контексті поширення інформаційних та комунікаційних технологій у сфері бібліотечної справи [4];
дослідження української бібліотечно-інформаційної термінології у контексті реформування бібліотечної галузі в умовах переорієнтації її на електронне середовище [3]. Бібліотекознавцями аналізуються
процеси
систематизації
поняттєвотермінологічного апарату бібліотекознавства та суміжних наук [6].
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ. Зважаючи на наявну напрацьовану емпіричну базу, яка стосується
розвитку та впровадження мобільних технологій в
бібліотечну практику, на окрему увагу заслуговують питання термінологічного аспекту, зокрема,
враховуючи відсутність в науковому середовищі
єдиних узгоджених термінів, щодо поняття «бібліотечне мобільне обслуговування». Висвітленню
цього питання й присвячена пропонована стаття.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. Зважаючи на швидкість, з якою одні технології і засоби
роботи з інформацією змінюють інші, конвергенцію каналів комунікації та інтенсивного збільшення потоків інформації, постає необхідність й
прискореного наукового осмислення стрімких трансформаційних процесів, яких зазнала бібліотечна
діяльність протягом останнього десятиріччя. Вивчення фахової літератури, присвяченої питанням
організації бібліотечного обслуговування на основі
використання мобільних технологій, засвідчило відсутність в науковому середовищі єдиних узгоджених термінів і понять для позначення такого виду
обслуговування.
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Зокрема потребує чіткого визначення поняття
– «бібліотечне мобільне обслуговування», яке має
на разі подвійне тлумачення:
- по-перше, обслуговування на базі «мобільної
бібліотеки» як пересувного бібліотечного пункту;
- по-друге, бібліотечне обслуговування на основі мобільних технологій.
Поняття мобільного бібліотечного обслуговування (mobile libraries service) в першому розумінні
зустрічаємо, наприклад, в керівництві з мобільних
бібліотек 2010 р. IFLA. Як ідеться в документі, використання мобільного бібліотечного обслуговування для надання бібліотечних послуг широко
практикується у багатьох країнах світу, також воно
дозволене українським законодавством [8].
Методичні рекомендації IFLA виділяють кілька варіантів мобільного бібліотечного обслуговування які на сьогодні присутні у світовій практиці.
По-перше, поєднання стаціонарної бібліотеки і мобільного бібліотечного обслуговування. У цій моделі функціонують головна бібліотека в центральному населеному пункті, філіали бібліотеки у периферійних населених пунктах і мобільні бібліотеки,
які зазвичай обслуговують сільські території та
околиці міст. По-друге, функціонування лише мобільного бібліотечного обслуговування. Ця модель
ефективна зазвичай у районах з рівномірно розсіяним сільським населенням без наявності великих
населених пунктів. По-третє, спеціалізоване мобільне бібліотечне обслуговування. Ця модель передбачає:
- обслуговування дітей;
- шкільні мобільні бібліотеки;
- обслуговування осіб, які не можуть залишити
власне помешкання;
- кібермобілі (інфомобіль) – мобільні бібліотеки, які зосереджені на наданні комп’ютерних та
супутніх послуг, на забезпеченні доступу до Інтернету;
- мобільні бібліотеки для осіб з особливими потребами або для людей похилого віку;
- інфомобілі для тих, хто шукає роботу [8].
Інтернет-технології в даному контексті згадуються лише у випадку кібермобілів (інфомобілів) і,
очевидно, жодним чином не пов'язані із технологіями стільникового зв'язку.
Натомість і на рівні практики, і на рівні теоретичного осмислення виокремлюється ще один вид
бібліотечного сервісу, що визначається як «бібліотечний мобільний сервіс». Т. Арсеєнко і А. Мирончук визначають його як такий, що функціонує на
базі нових мобільних систем та соціальних мереж
[1]. У цьому випадку, коли йдеться про мобільні технології, прийнято розуміти триєдину систему: власне пристрої, операційні системи і спеціально розроблений для використання через них контент.
Відповідно, фахівці в якості мобільних об’єднують такі пристрої, як: кишенькові (телефони, медіаплеєри з підтримкою Wi-Fi та ігрові пристрої),
портативні (планшети та пристрої читання); розумні/smart (з Інтернетом) або стільникові (без Інтернету); такі, що надаються в користування на місці
(як у випадку з технологією доповненої реальності)
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або такі, що є власністю користувачів. Що стосується платформ, то бібліотечний мобільний сервіс
охоплює: власні програми (вміст, який зберігається
на пристрої та розроблений для певних платформ/операційних систем); мобільні вебсайти
(вміст, який зберігається в Інтернеті, але оптимізований для мобільного перегляду). Змістовна складова бібліотечного мобільного обслуговування містить: застосунки (програмне забезпечення, розроблене для конкретних завдань); підкасти
(оптимізовані для пристроїв iOS, Android); інший
вміст для завантаження (наприклад, PDF-файли та
електронні книги) [18].
Узагальнюючи досвід бібліотечного обслуговування на основі мобільних технологій, зазначимо, що на сьогодні найпоширенішими послугами
є такі, що надаються за допомогою: мобільних версій вебсайтів, мобільного доступу до каталогу бібліотеки та баз даних, служби обміну текстовими повідомленнями (на основі месенджерів), QR-кодів,
доповненої реальності, забезпечення доступу до
електронних книг і колекцій документів та навчання грамотності за допомогою мобільних пристроїв. Фахівці пропонують умовно поділяти такі
послуги на дві категорії: традиційні бібліотечні послуги, адаптовані під специфіку мобільних гаджетів, та послуги й продукти, створені безпосередньо
для мобільних пристроїв, які без мобільних технологій не можуть функціонувати [17].
До адаптованих традиційних бібліотечних послуг належать мобільні версії бібліотечних вебсайтів, зручні для мобільного пристрою інтерфейси бібліотечних електронних каталогів та баз даних, інструктивні
матеріали.
Водночас
найпопулярнішими видами інформації, яка міститься на мобільних вебсайтах, є посилання на електронний каталог, спосіб зв’язку з бібліотекарем,
посилання на бази даних та години роботи установи
[16].
До прикладів бібліотечних послуг, створених
спеціально для мобільних пристроїв, наразі належать текстові повідомлення. Водночас обмін текстовими повідомленнями за допомогою мобільних
месенджерів може бути впроваджений у систему
послуг практично будь-якої бібліотеки, оскільки не
потребує додаткових капіталовкладень і технікотехнологічних розробок, є простим і зрозумілим у
використанні. Така послуга проста й дешева, може
бути впроваджена швидко й стати ідеальним рішенням для першого кроку в налагодженні системи мобільного сервісу.
Отже, узагальнюючи специфіку бібліотечної
роботи, для опису якої використовується досліджуване нами поняття «мобільний», констатуємо існування двох різних видів бібліотечного обслуговування, для означення яких дослідники послуговуються одним і тим же терміном – «мобільне
бібліотечне обслуговування». Очевидно, що для
уникнення плутанини варто чітко означити дане
поняття.
З цією метою вдамося до тлумачення слів «мобільний» та «мобільні технології». Так, згідно
«Академічного тлумачного словника української
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мови» «мобільний» трактується, як - здатний до
швидкого пересування; рухливий [7]. При цьому
«мобільні технології» науковці визначають, як широкий спектр цифрових і повністю портативних
мобільних пристроїв (смартфонів, планшетних
комп’ютерів, електронних книг тощо), що дозволяють здійснювати операції з отримання, обробки та
поширення інформації [11]. В свою чергу, як зазначає Р. Фокс (R. Fox) термін "мобільні технології"
стосується не лише ручних пристроїв, але й інфраструктури, необхідної для підтримки такої технології [14].
Розрізненню цих понять у випадку бібліотечного обслуговування, на нашу думку, може сприяти
різний порядок слів у терміні. Так, у випадку із обслуговуванням на базі пересувного (мобільного) бібліотечного пункту говоритимемо про мобільне
(пересувне) бібліотечне обслуговування. Натомість
у випадку з бібліотечним обслуговуванням на основі мобільних технологій ітиметься про бібліотечне мобільне (на основі мобільних технологій) обслуговування. У цьому випадку термін охоплюватиме такий спектр напрямів бібліотечної роботи:
– навчання користування мобільними пристроями, зокрема смартфонами;
– інформування про бібліотеку та її послуги,
актуальні інформаційні продукти і сервіси на основі мобільних технологій;
– надання доступу до бібліографічної інформації за допомогою адаптованого до інтерфейсу мобільних пристроїв електронного каталогу;
– надання доступу до електронних бібліотечних колекцій і баз даних з повнотекстовим доступом;
– надання доступу до продуктів та ресурсів, що
функціонують на основі мобільних технологій, зокрема технології доповненої реальності;
– консультування з використанням мобільних
месенджерів;
– здійснення комплексних бібліотечних заходів (зокрема квестів, презентацій тощо) з використанням мобільних технологій (наприклад, QRкодів);
– підтримка рекомендаційних сервісів і сприяння формуванню користувацької спільноти (через
налагодження за допомогою мобільних технологій
комунікації між користувачами, зокрема в просторі
розширеної реальності).
ВИСНОВКИ. Дослідження питання організації бібліотечного сервісу на основі використання
мобільних технологій засвідчило відсутність у науковому середовищі єдиних узгоджених термінів і
понять для позначення такого сервісу. Зокрема це
стосується такого поняття, як «бібліотечне мобільне обслуговування».
Отже, у результаті аналізу понять, якими послуговуються бібліотекознавці, що стосуються обслуговування на базі пересувного (мобільного) бібліотечного пункту, доцільним видається визначати
такий вид обслуговування, як «мобільне (пересувне)
бібліотечне обслуговування». Натомість у випадку
з бібліотечним обслуговуванням на основі мобільних технологій слід, на нашу думку, користуватися
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терміном «бібліотечне мобільне (на основі мобільних технологій) обслуговування». Таким чином різна послідовність слів дозволить розрізняти дані
види бібліотечного обслуговування в залежності
від способу надання послуги.
Запропоновані терміни не вирішують повністю завдання розробки терміносистеми бібліотечного мобільного сервісу, адже розвиток бібліотекознавчої науки та впровадження в діяльність бібліотек інноваційних інформаційно-комунікаційних
технологій зумовлює виникнення нових та вдосконалення вже існуючих форм обслуговування, потребує осмислення їх місця в системі бібліотечної діяльності з відповідним відображенням у поняттєвокатегоріальному апараті і термінах.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены инновационные аспекты в государственном управлении в целях устойчивого
развития. Проанализированы 17 целей устойчивого развития и следующие из них задачи.
ABSTRACT
The paper considers innovative aspects in public administration for sustainable development. 17 goals of
sustainable development and the following tasks are considered and analyzed.
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One of the most important aspects of government
policy development is choosing the proper direction.
Taking into account social orientation of many modern
states, the economic sphere development is a prerequisite for meeting the fundamental needs of society.
Problem statement. In this situation, a necessary
condition for the effective development of society
within the framework of the concept of sustainable development from the state is necessary to develop and
apply more modern methods of regulation and impact
on the development of social processes. With the
spread of scientific and technological progress and the
development of communication technologies and information transfer, ever closer interdependencies are
formed between the system of the national economy,
social and political spheres. Changes appearing in one
of the listed systems have an ever greater impact on the
pace and direction of development of other systems.
For example, changes in the political sphere can lead to
radical transformations in the system of the national
economy, which affects the level and quality of life of
the population. In turn, the level of development of the
social sphere affects the growth rate of the national
economy and political stability in the state.
Thus, a system of stable interconnections of the
three main components of the national economy - economic, social and political – is still being formed.
The aim of the paper is to define and analyze the
perspective innovations in public administration for
SDGs in Russia.
The President of the Russian Federation V.V.
Putin in 2019 called sustainable society development
achieving a decent standard of living for people to be
the key essence of public administration. Against the
backdrop of ongoing and growing global concerns

about climate change, environmental damage and intractable social problems, the UN General Assembly in
2015 adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development [1], which defines an integrated approach to
achieving sustainable development for all humanity.
The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) are
aimed at transforming our world: 1. Eradicate poverty;
2. Elimination of hunger; 3. Good health and wellbeing;
4. Quality education; 5. Gender equality; 6. Clean water
and sanitation; 7. Inexpensive and clean energy; 8. Decent work and economic growth; 9. Industrialization,
innovation and infrastructure; 10. Reducing inequality
within countries; 11. Sustainable cities and communities; 12. Responsible production and consumption; 13.
Combating climate change; 14. Conservation of marine
ecosystems; 15. Conservation of terrestrial ecosystems;
16. Peace, justice and effective institutions; 17. Partnerships for sustainable development.
The main goals are divided into goals (169 goals),
each of which has from one to three indicators used to
measure progress (a total of 232 approved indicators).
There are some obvious overlaps and, in some
cases, contradictions. For example, ending hunger, ensuring clean water and sanitation, economic growth and
industrialization can often conflict with SDGs 13, 14
and 15. This may not necessarily be the case, and the
countries that have done the most in recent years to
eliminate poverty for their citizens are China and India
are also actively tackling the climate and environmental
challenges posed by increased industrialization and urbanization.
One issue is clear to practitioners and academics
involved in public administration and public service delivery: none of the other 15 SDGs can be achieved without the coordination and implementation of SDGs 16
and 17 [2]. They are at the core of governance and good
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governance; without a sufficient number of properly
trained, competent and essentially incorruptible civil
servants, none of the other SDGs can be achieved.
The importance of public administration is reflected in the annual UN government awards for innovation in public administration. In particular, innovations that support the SDGs and improve the lives of
citizens are particularly recognized. The awards are divided into five categories.
Category 1: Provision of inclusive and equitable
services
Category 2: Ensuring integrated approaches in
public sector institutions
Category 3: Development of effective and responsible government institutions.
Category 4: Facilitating digital transformation in
public sector institutions.
Category 5: Promoting Gender-Sensitive Public
Services to Achieve the SDGs.
For innovative services designed to benefit ordinary citizens and those who are often marginalized in
their communities, the awards also recognize the ways
in which the 17 SDGs can be implemented in communities around the world.
The problem of achieving the SDGs is relevant
both within the framework of the international agenda
and in connection with the tasks of the socio-economic
development of the Russian Federation. Russia actively
participated in shaping the UN sustainable development agenda, taking into account its priorities, such as
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promoting sustainable industrial development, ensuring road safety, promoting healthy lifestyles, combating noncommunicable diseases, expanding reliable access to basic energy services, transport, education,
health care, social protection [3].
Conclusions. Sustainable development is a new
paradigm for the development of mankind and the
planet accepted by the world community without any
alternative. The key to effective governance and
achieving goals is to think globally and act locally using cutting edge technologies and governance practices
that involve the community in their design and implementation. At the center of it all are competent, honest,
motivated civil servants.
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ABSTRACT
The article focuses on the analysis of the current marketing situation and consumer opinion related to the
activities of Chinese companies Xiaomi and Huawei in the Russian market. It is based on the questionnaire study
conducted with 325 participants from several major cities in Russia, which sought to measure indirect factors
influencing the planning of strategic management with the effect on the consumer purchase decisions. The study
also revealed the attitude of consumers towards some strategic future plans of Huawei and Xiaomi both in the
global market in general, and in the Russian market in particular, which has not been done in previous research.
Thus, the results and conclusions presented in the paper are of both theoretical and practical significance in terms
of a more profound understanding of marketing situation in the Russian market that both Huawei and Xiaomi are
currently in.
Keywords: marketing analysis, Xiaomi company, Huawei company, “Digital Silk Road”.
Introduction
The global smartphone market is considered to be
fast-growing with a highly intense level of competition.
Under the pressure of such severe rivalry, some companies are starting to exit the market (e.g., LG) [1]. The
specificity of the smartphone market is an increase in
the extent of homogeneity of smartphones characterized by a reduction in the variety of the technical and
functional parameters of smartphones from different
manufacturers. Thus, this kind of situation requires
companies to pay more attention to their marketing

strategy and brand image in order to achieve success
and survive the competition. The smartphone market is
crucially related to the IoT market, which has been developing rapidly in developed countries, but which is
still underrepresented in Russia, thus having a huge potential of success among Russian consumers who are
willing to catch up with the trend [2]. Having said that,
we can conclude that those companies who succeed in
conquering the biggest audience in Russia with their
smartphone product - which is the basic tool that controls the other products of IoT connecting them together
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- could use the momentum to establish their IoT supremacy in the future booming market. Thus, the importance of a suitable marketing strategy in the Russian
market for Chinese companies Huawei and Xiaomi is
undeniable.
This article concentrates on two global Chinese
companies operating in the Russian market – Xiaomi
and Huawei. The two companies have been thriving for
some time, but new times have brought new challenges:
sanctions from the US government, economic instability in different parts of the world due to the coronavirus
pandemic, and, specifically in the Russian market, the
challenge brought by Samsung who is again at the top
of the sales in Russia, leaving Xiaomi and Huawei behind [3]. These factors call on the rethinking of the marketing strategy in the Russian market which could be
achieved through the marketing research via questionnaire method.
The importance of such research conducted on the
Chinese companies operating in the Russian market
goes beyond the boundaries of the mobile phones industry. The two companies, and particularly Huawei,
might play an important role in implementation of the
“One Belt, One Road” initiative, which also includes
“Digital Silk Road”, in Russia, one of the most important transit member countries of the Chinese project,
having the potential of combining this project with Russia’s own EAEU initiative [4].
Literature Review
The scientific interest in the topic of marketing
strategies of Huawei and Xiaomi in the Russian market
has been growing during recent years, but is still scarce
compared to analyses of the prominent Chinese companies’ operations in other parts of the world.
Russian scholars Markova V. D., Tzinlin M., Ge
C. [5] have first examined the overall marketing strategy of Huawei company which is also implemented in
Russia. The authors conclude that Huawei's marketing
strategy focuses on generating a premium brand image,
which is related to the usage by the company of a multibrand strategy for different market segments with different price perception and needs. Liu Ning [6] examined Huawei’s international marketing strategy (including Russian market) through the SWOT-analysis identifying strong points of the company (such as
progressive technological innovation and exceptional
scientific development strategy), weaknesses (which,
according to the author, include insufficiency of experience in competition on the global scale), and in addition opportunities (government support, the proliferation of Internet technologies and globalization of the
market) and threats (which have their roots in intense
trade competition and emerging barriers). When it
comes to Xiaomi, we can outline the work of Glazyrina,
O. [7] who has defined the main results of Xiaomi’s
marketing strategy having formulated the key conclusions related to the company’s operations in the Russian and global markets. Kulikova, O. and Suvorova, S.
[8] continued the research on the current marketing
state of affairs of Xiaomi and Huawei companies. The
scholars have conducted a marketing research of the
mobile phone industry in Russia, which helped them
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define the modern customer’s picture and arrive at several practical conclusions. However, the research does
not reflect all the factors influencing the consumer
choice. In addition, the research was not focusing particularly on the Chinese companies, thus lacking the required questionnaire parts devoted to the specific features of Xiaomi and Huawei.
Thus, the marketing research introduced in this paper is aimed at filling the gap, and is supposed to present a thorough analysis of the current marketing situation of Huawei and Xiaomi in the Russian market.
When creating the questionnaire, several works
were used as a methodology foundation for the survey.
For example, the ideas on measuring brand familiarity
were found in the paper of Laroche M., Kim C., Zhou
L. [9] Likewise, Nor Sara Nadia Muhamad Yunus and
Wan Edura Wan Rashid [10] have provided a sufficient
example of measuring the influence of Country Image,
Product Quality and Brand Familiarity on the purchase
decision. Also, in order to measure the effect of product
knowledge and product involvement on the consumer
purchase decisions, the study of Khosrozadeh Shirin
and Heidarzadeh Hanzaee Kambiz [11] was utilized.
Lastly, the work of Aaker A. D. [12] was employed to
grasp the influence of perceived quality of a product.
Main Body
One of the most important indirect factors influencing the planning of strategic management are: Perceived Quality of manufactured products, Image of the
producing country, Brand recognition, Perceived value
of manufactured products, Customer loyalty, Competence of the company, Honesty, Corporate reputation
and Manipulative intention, according to the classification scheme for the factors developed based on the results of the study of the factors affecting the strategic
management of the organization [13]. Thus, the questionnaire presented in this study attempts to measure
the mentioned indirect factors influencing the planning
of strategic management with the effect on the consumer purchase decisions of Russian consumers.
To conduct a survey, a questionnaire was developed, which included 53 questions, of which 3 were
open. The questionnaire was created using the Internetbased document service Goggle in the Form section and
distributed via direct mail to respondents. The survey
was conducted in the cities of Moscow, St. Petersburg,
Rostov-on-Don, Krasnoyarsk, Kazan, Stavropol, Smolensk, Samara, Ulyanovsk. 325 people have participated in the survey. The answers of 3 respondents have
been cancelled due to the incorrect filling of the questionnaire. To process the results of the questionnaire, a
computer program for statistical processing of SPSS
data was used.
The first part of the questionnaire was related to
the personal info about the respondent. The respondents
were citizens of various cities in Russia of different age,
education background and occupation, which made it
possible to grasp the overall marketing opinion about
the two companies existing now among Russian consumers.
The second part concentrated on the Image of the
producing country. It was found that although the majority of the respondents undoubtedly agree that the
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level of economical development and industrialization
of China is high, the quality and reliability of Chinese
product is still perceived to be relatively lower. However, we can conclude that the situation is changing and
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Russian consumers start to see products made in China
as more reliable and of greater quality than, say, a decade ago.

Fig. 1.
The China's product quality is at a high level (1 meaning “totally disagree” and 5 meaning “totally agree”)
The third part examined the brand familiarity amid
the participants of the survey. The percentage of respondents spread evenly across different rates of familiarity with both Huawei and Xiaomi, thus we could
state that our research captures the different layers of
customers with both poor and excellent degree of brand
familiarity.
The next section was devoted to the Perceived
Quality of manufactured products. According to the replies of the surveyee, the average Russian consumer is

overall satisfied with the quality of Huawei’s and Xiaomi’s products, but lacks better service support which
would be offered in Russia to those who encounter certain problems related to the usage of products of the two
Chinese companies. At the same time, we can see that
consumers believe that Xiaomi and Huawei have the
competence to satisfy their needs while simultaneously
striving after continuous innovation. In addition, most
respondents assume the two companies to possess a
good reputation in the market and to have a long-term
interest in their customers.

Fig 2. If you have ever used Huawei services (for example, repairs in official stores), how would you rate the
quality of this service? Please skip if you don't have a similar experience. (1 being “extremely poor service” and
5 being “excellent service”)
Next question of the survey looks into one of the
most important spheres of Huawei’s business operation
– the building of 5G infrastructure. As we know, recently Huawei company has been banned by several
western countries from the access into their 5G infrastructure market, thus diminishing the brand image in
those countries and making Huawei “an outlaw”. This
situation prompts the Chinese company to concentrate
its attention on the markets of other countries which are

more favorable towards the company. Our questionnaire results furthermore prove the fact that Russian
market is more accessible for Huawei compared to markets of various western countries, as the majority of respondents confirmed their approval of the strategic aim
of Huawei company to build the united digital society
and space in Russia, which consequently includes the
plans of building 5G infrastructure in Russia.
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Fig 3. Do you approve of the strategic goal of the Chinese company Huawei to build a unified digital society and
space in Russia (for example, plans to build 5G infrastructure in Russia)?
One more important aspect that was explored in
the survey is the determination of Huawei to build its
own operation system in order to discontinue usage of
the US-led Android system. Some experts expressed
doubtful opinions about this plan, stating that this kind
of decision would repel customers who constantly use
Google services and are overall satisfied with the Android system. Nevertheless, our results show that the

majority of the respondents support the idea or are neutral about it. Thus, when implementing this decision of
giving up Android system, we would advise Huawei
company to start this plan’s execution in the Russian
market in addition to other similar accepting markets
when it comes to welcoming such drastic alterations.

Fig 4. How do you feel about Huawei going to ditch the Android system and switch to its own operating system?
The research also took a closer look at the key features of Xiaomi company. For example, one of the key
characteristics of the company is its ecosystem “Mi
Jia”. Through this ecosystem, Xiaomi sells various
smart devices and accessories. However, although extremely developed in China, the concept is still not
known to many potential customers who are abroad.
The survey revealed that among Russian customers
only less than half know about Xiaomi’s ecosystem

(particularly Xiaomi’s “smart home” concept). At the
same time, the vast majority of respondents highly approve of such high-tech notion being realized by the
Chinese company. Thus, we can conclude that great potential in the Russian market for the promotion of Mi
Jia ecosystem is still not fully realized, and it would be
advised to adjust Xiaomi’s marketing strategy in Russia
to wholly capture the prospective and currently undeveloped market in time.

Sciences of Europe # 72, (2021)

21

Fig. 5. Do you know about the Smart Home concept from Xiaomi? (Blue stands for “Yes, I know”, yellow stands
for “Difficult to say”, red stands for “No, I’ve never heard of it”).

Fig. 6. How do you feel about such concept from Xiaomi (Smart Home)?
(1 being “Very negative” and 5 being “Very positive”)
Conclusion
The study presented in this article used questionnaire method in order to analyze indirect factors influencing the planning of strategic management: Perceived Quality of manufactured products, Image of the
producing country, Brand recognition, Perceived value
of manufactured products, Customer loyalty, Competence of the company, Honesty, Corporate reputation
and Manipulative intention. In addition, some important strategic decisions of the two Chinese companies have been examined. As a result, we could put forward several propositions concerning the improvement
of the efficacy of marketing strategies of Huawei and
Xiaomi in the Russian market.
First, the survey results showed that although
overall Russian consumers have a high opinion of the
level of development of China, the perceived quality of
Chinese goods still has a potential to grow. To quicken
the process of improving the image of Chinese products
among Russian customers, it would be advised to develop better customer service support in Russia both for
Huawei and Xiaomi companies, as it became apparent
that this is the main weak point that contributes most to
the holding back of the Image of the producing country
factor index increase.
Second, based on the survey results, the majority
of Russian customers approve of the strategic initiative

of Huawei company to build 5G infrastructure in Russia. This finding is especially important in the light of
international “boycott” of Huawei by the majority of
western countries induced by fears for their national security. As we can see, this is not the case with either the
Russian government policy, which is also currently experiencing a turn toward East prompted by the more
deepening worsening of bilateral relationships with the
west, or with the Russian audience, which sees the prospect of Huawei building the digital space in Russia as
a good opportunity to gain access to the latest technologies in a faster manner. Thus, we would advise
Huawei to concentrate more of its resources on the Russian digital space market, which possesses both great
potential for investment and at the same time features
greater inclinations to cooperate with Chinese companies in such delicate spheres as country digitalization
than most of the other European countries do.
Third, the questionnaire study revealed that, when
it comes to Xiaomi “Mi Jia” Smart Home concept,
more than half of Russian consumers either have not
heard about it or are not sure whether they have heard
about it or not. However, the was majority of respondents have expressed their favorable attitude towards the
Xiaomi ecosystem, which represents a potential gap in
the Xiaomi marketing strategy in Russia, which resulted in the insufficient product knowledge level
among consumers. This situation could be explained by
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the limited advertisement channels launched by Xiaomi
in Russia. Previously, the company used exclusively
minimalist marketing strategy owing to the cost leadership business strategy that Xiaomi has chosen. As a
consequence, Xiaomi rejected traditional marketing
and employed social media marketing. However, some
time ago the company started to adjust its advertising
strategy in some regions, in China, for example, by adding traditional marketing. This case shows that the
strategy should also be rearranged in the Russian market as well, aiming at increasing product knowledge
level among consumers to grasp wider audience.
We believe that by implementing these propositions, the two Chinese companies could enjoy better
success in the Russian market and would be able to surpass Samsung company as a sales leader. What is even
more important in the long-term, the right adjustment
of marketing strategy would enable Xiaomi and
Huawei to gain a strong foothold in the IoT sphere in
the future market with high potential.
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АНОТАЦІЯ
У статті нами проаналізовано стан і трансформації сільських територій на прикладі Житомирської
області з використанням космічних даних та геоінформаційних систем на основі розробленої в рамках
роботи методики оцінювання. Використано такі методи дослідження: 1) для обробки інформації, отриманої з КА TERRA та AQUA використовувалися існуючі методики обробки геопросторової інформації реалізовані в програмному комплексі ArcGIS PRO; 2) для виявлення найбільш значущих факторів, що впливають на процеси трансформації сільських територій, використовувалися статистичні методи покрокової
регресії та регресії на основі панельних даних, реалізованих в програмному середовищі R.
Для досягнення поставленої мети виконані наступні завдання: 1. Сформовано систему показників
стану та трансформації сільських територій. 2. Виконано синтез алгоритмів збору інформації, необхідної
для оцінювання стану і трансформації сільських територій із урахуванням типу (кількісні, якісні та просторові дані) та джерел отримання даних (органи статистики; результати інтерв’ювання представників
ОТГ; результати онлайн опитування; дані, отримані за результатами обробки матеріалів космічного
знімання тощо). 3. Отримала подальший розвиток методика визначення показників стану та зміни сільських територій за результатами комплексування супутникових та статистичних даних. 4. Розроблено методичний підхід до обґрунтування напрямів трансформації сільської території за результатами оцінювання
показників стану та зміни сільських територій. 5. Проведено збір та верифікацію даних про стан і зміни
сільської території (на прикладі Новоград-Волинського району Житомирської області).
ABSTRACT
In the article we analyze the state and transformations of rural areas on the example of Zhytomyr region with
the use of space data and geographic information systems on the basis of the assessment methodology developed
within the work. The following research methods were used: 1) for processing the information obtained from the
TERRA and AQUA spacecraft, the existing methods of geospatial information processing implemented in the
ArcGIS PRO software package were used; 2) to identify the most significant factors influencing the processes of
transformation of rural areas, statistical methods of stepwise regression and regression based on panel data implemented in the software environment R. To achieve this goal, the following tasks were performed: 1. A system of
indicators of the state and transformation of rural areas has been formed. 2. Synthesis of algorithms for collecting
information necessary for assessing the state and transformation of rural areas taking into account the type (quantitative, qualitative and spatial data) and sources of data (statistical bodies; results of interviews with OTG representatives; results of online surveys; data obtained by the results of processing of space imaging materials, etc.).
3. The method of determining indicators of the state and change of rural areas based on the results of complexing
satellite and statistical data has been further developed. 4. The methodical approach to the substantiation of directions of transformation of the rural territory on results of an estimation of indicators of a condition and change of
rural territories is developed. 5. Collection and verification of data on the state and changes in rural areas (on the
example of Novograd-Volyn district of Zhytomyr region).
Ключові слова: сільські території, об’єднані громади, трансформація, розвиток, глобальні виклики,
інвестиції, геоінформаційні системи.
Keywords: rural areas, transformation, development, global challenges, investments, geographic information
systems.
Постановка проблеми. У сучасних умовах
трансформації вітчизняної економіки в рамках забезпечення національної безпеки важливим постає

трансформація та подальший розвиток сільських
територій. Трансформація сільських територій
наразі є одним із найважливіших викликів для
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українського соціуму. Процеси урбанізації, зміна
організаційно-виробничих підходів до ведення
сільського господарства, занепад соціально-економічної інфраструктури спричинили поступову
деградацію сільських територій – обезлюднення,
збільшення кількості депресивних територій, занепад підприємництва, знищення людського капіталу
на селі.
Нині питання сільської трансформації широко
висвітлюються в наукових працях як зарубіжних,
так і іноземних науковців. Особлива увага приділяється напрямам такої трансформації, яка у більшості розвинених країн має свій унікальний характер. Особливості трансформації сільських територій у кожній країні визначаються на основі
особливостей соціально-демографічного, економічного, політичного стану в державі. Також
важливим компонентом трансформації є динаміка
розвитку геофакторів, таких як площі лісовкритих
територій, сільськогосподарських угідь, опустелювання тощо, і які можливо отримати лише з використання космічних даних та подальшої їх обробки за
допомогою геоінформаційних систем.
Результати дослідження. Для визначення
тенденцій зміни спочатку оцінено динаміку основних показників стану сільських територій у цілому
по Житомирській області. Наразі темпи зменшення
чисельності населення віком від 15 до 64 років
(тобто економічно активного населення) у десять
разів переважать темпи зменшення населення
регіону в цілому. Щорічне зменшення кількості
штатних працівників становить понад 2,6 %. Що
стосується міграційних процесів, то позитивною
тенденцією є те, що середньорічне зменшення
вибулих мешканців переважає темпи зменшення
кількості вибулих. У цілому сформовані протягом
останніх 11 років тенденції зміни демографічних
показників області свідчать про зниження рівня забезпеченості трудовими ресурсами та, як наслідок,
погіршення людського потенціалу.
Такі соціальні показники як забезпеченість
житлом та загальна сума субсидій зростають з року
в рік. Важливо, що щорічне збільшення суми виданих субсидій переважає середньорічні темпи інфляції у країні. Теж саме характерно і для розміру
номінальної заробітної плати. Однак, очевидно, що
фактичні темпи збільшення заробітної плати є недостатнім економічним важелем, щоб забезпечити
зростання чисельності сільського населення. Що
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стосується забезпеченості Житомирської області
прісною водою, то результати аналізу свідчать про
зменшення обсягів як її забору (понад 11 % щороку), так і використання (на 3,2 % щороку).
Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами була нестабільною в останні 11 років. Зокрема
з 2013 по 2015 рр. мало місце суттєве зменшення
цього показника (на понад 50 %), понад у 2016–
2018 рр. обсяг викидів знову зріс (на 44 %
порівняно із 2015 р.).
В екологічній складовій стану сільських територій занепокоєння викликають тенденції змін використання прісної води. У деяких регіонах області
за останні 11 років мало місце скорочення цього показника майже вдвічі (Лугинський, Черняхівський,
Бердичівський, Попільнянський райони). В цілому
у 17 районах (тобто у майже у 74 %) обсяг використання прісної води за 2008–2019 рр. зменшився на
понад 50 %.
Значення показників стану сільських територій значно варіюють у розрізі районів Житомирської області. Для виявлення взаємозв’язків між
показниками економічної, соціальної та екологічної складових проведено кластерний аналіз з метою
багатофакторного групування регіонів. Групування
проведено за всіма показниками у програмному середовищі SPSS. Кластеризацію здійснено у два
етапи: 1) групування агломеративним методом для
визначення оптимальної кількості кластерів;
2) групування методом k-середніх задля розподілу
районів Житомирської області за показниками
стану сільських територій та ідентифікації
взаємозв’язків між показниками.
З дендрограми, представленої на рис. 1, видно,
що оптимальним є 3 кластери, найменш чисельним
є кластер, що включає Новоград-Волинський,
Овруцький та Житомирський райони.
Для перевірки значущості кожного окремого
показника у процесі кластерізації методом kсередніх виконано дисперсійний аналіз. Показник
стану сільських територій є значущими та такими,
що доцільно включити у процес кластеризації, у
тому випадку, якщо значущість F-критерію Фішера
менший 0,05. З даних табл. 3.3 видно, що частину
використаних показників слід виключити 13 факторів, оскільки рівень значущості F-критерію для
них більший на 0,1.
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Рисунок 1
Дендрограма подібності районів Житомирської області за показниками стану сільських територій
Після виключення відповідних чинників із
класифікації отримано нові результати дисперсійного аналізу, відповідно до яких із сукупності класифікаційних ознак додаткового виключено кількість померлих (загалом та від хвороб системи кровообігу) і розмір міського житлового

фонду, для яких F-значущість склала від 0,148 до
0,214. У результаті у перший кластер включено
2 райони Житомирської області, у другий – 16 районів і у третій – 5 районів (табл. 1).

Таблиця 1
Результати дисперсійного аналізу районів Житомирської області
Групувальна ознака
Площа території
Чисельність населення, з них:
міське
сільське
Щільність населення
Чисельність чоловіків
Чисельність жінок
Чисельність населення віком до 15 років
Чисельність населення віком 15–64 роки
Чисельність населення понад 65 років
Кількість пенсіонерів за віком
Кількість померлих, в т. ч. через:
деякі інфекційні та паразитарні хвороби
новоутворення
хвороби системи кровообігу
хвороби органів дихання

F-статистика
2,46
35,44
10,69
15,44
3,98
34,90
30,46
33,05
32,85
32,61
3,33
3,28
0,12
0,25
2,59
0,26

Значущість
F-критерію
0,1108
0,0000
0,0007
0,0001
0,0351
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0567
0,0585
0,8846
0,7797
0,0997
0,7770
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хвороби органів травлення
зовнішні причини
Кількість прибулих
Кількість вибулих
Середньооблікова кількість штатних працівників
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників
Забезпеченість населення житлом (міська місцевість)
Забезпеченість населення житлом (сільська місцевість)
Міський житловий фонд
Сільський житловий фонд
Кількість закладів дошкільної освіти
Кількість дітей, що навчається у закладах дошкільної освіти
Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії
Загальна сума призначених субсидій
Кількість виявлених злочинів
Забір прісної води
Використання прісної води
Оборотне та повторно-послідовне водопостачання
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення
Найвищі значення показників характерні для
найменш чисельного кластера 1, до якого увійшли
Житомирський та Овруцький райони. Всі показники зменшуються від кластера 3 до кластера 1
(табл. 2). Варто відзначити, що відхилення у чисельності населення значно вище за відхилення у
щільності населення, а тому і площі території. У

Кластер
Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3

1,33
0,13
96,93
27,64
45,52
1,20
1,01
1,15
8,03
14,70
4,67
19,30
9,81
4,15
34,61
0,07
0,06
0,73

0,2856
0,8759
0,0000
0,0000
0,0000
0,3211
0,3835
0,3355
0,0027
0,0001
0,0216
0,0000
0,0011
0,0311
0,0000
0,9324
0,9395
0,4935

0,01

0,9926

цілому, з даних таблиці можна зробити висновок
про те, що у районах третього кластера нижчі такі
показники у розрахунку на 1 особу як сума призначених субсидій, кількість прибулих і кількість
штатних працівників (оскільки їх відносні відхилення вищі у елементах кластера 3).

Таблиця 2
Елементи кластерів за результатами групування районів Житомирської області
Кількість елеЕлементи кластера
ментів кластера
2
Овруцький, Житомирський
Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Чуднівський, Черняхівський, Коростишівський, Коростенський Любарський, Ново16
град-Волинський, Олевський, Попільнянський, Радомишльський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Ємільчинський
5
Брусилівський, Лугинський, Малинський, Народицький, Пулинський

Відповідно до отриманих даних після обробки
супутникових знімків з космічного апарату MODIS
тип покриття землі (MCD12Q1) версії 6 та обробки
отриманої інформації для подальшої аналітичної
роботи буде використано наступні показники:
площі залісненої території, луки, пасовища, болота,
сільськогосподарські землі та площі урбанізованих
об’єктів (міста).
Потрібно відмітити, що отримані нами показники щодо площ типів земельного покриву не

співпадають з офіційними показниками (табл. 4) у
зв’язку з наступним: 1) не всі об’єкти Житомирської області визначені офіційно (посадки, чагарники,
неофіційні зарослі, фруктові сади, парки – в нашому випадку підпадають під заліснені території),
2) роздільна здатність оброблюваних знімків становить 500 м, що може спричиняти похибку при
визначенні. Але динаміка розвитку показника
(збільшення або зменшення площ) відповідає динаміці розвитку офіційних показників.
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Таблиця 3

Кінцеві центри кластерів районів Житомирської області
Кластер
Показник
Чисельність населення, з них:
міське
сільське
Щільність населення
Чисельність чоловіків
Чисельність жінок
Чисельність населення віком до 15 років
Чисельність населення віком 15–64 роки
Чисельність населення понад 65 років
Кількість пенсіонерів за віком
Кількість прибулих
Кількість вибулих
Середньооблікова кількість штатних працівників
Сільський житловий фонд
Кількість закладів дошкільної освіти
Кількість дітей, що навчаються у закладах дошкільної
освіти
Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії
Загальна сума призначених субсидій
Кількість виявлених злочинів

1

2

3

63064,5
15284,5
47780,0
33,4
29504,5
33203,5
10116,5
10757,0
11904,5
13949,3
1560,5
1298,0
10,7
1621,5
31,0
1549,5

32411,3
11348,9
21062,4
28,9
15450,8
17609,4
5557,1
5909,3
6562,8
8051,0
464,3
593,2
3,9
726,4
26,6
1008,4

15978,2
4139,0
11839,2
16,9
7673,6
8599,8
2701,8
2872,8
3206,2
5589,3
235,4
302,0
2,0
456,4
15,8
453,8

6121,5
2843,1
635,5

4846,4
1041,1
268,5

2206,4
459,6
182,2

Відхилення
кластера 1
від кластера 3, %
-74,66
-72,92
-75,22
-49,28
-73,99
-74,10
-73,29
-73,29
-73,07
-59,93
-84,92
-76,73
-81,41
-71,85
-49,03
-70,71
-63,96
-83,83
-71,33

Таблиця 4
Співвідношення офіційних даних та даних, отриманих за допомогою ДЗЗ
Відхилення,
Відхилення,
Офіційні дані
Дані ДЗЗ
фактичних повідсоткових
Типи земельного
казників
пунктів
покриву
%
%
в.п.
га
га
%
1094400
36,7
1209532
39,5
10,5
2,8
Заліснена територія
Сільськогоспо1601000
53,7
1507165
49,2
-5,9
-4,5
дарські землі
15103
0,5
171056
0,6
13,3
0,1
Міста
Всього, земельний
2982700
100
3062542
100
2,7
х
фонд
Відповідно до наших показників у структурі
земель Житомирської області (рис. 2) переважає
заліснена територія (39,5% від території) та сільсь-

когосподарські землі (49,2% від території). Але потрібно відмітити негативну динаміку зменшення
площі залісненої території на 3,2 % та збільшення
площ сільськогосподарських земель – 7,2%.
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Рисунок 2 Структура площ Житомирської області, %
Особливістю Житомирської області є суттєва
відмінність у структурі земельного покриву. Так у
північних районах частка заліснених територій наближається до половини площі району, а в деяких

переважає. Тоді як у південних на переважну частину припадають сільськогосподарські землі (рис
3).

Рисунок 3 Структура земельного покриву районів Житомирської області
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Відповідно до офіційних даних Житомирська
область, одна з найбільш заліснених в Україні,
оцінюється у 36,7% від території, що є четвертим
показником серед регіонів країни. Загальна площа
земель лісового фонду Житомирської області становить 1094,4 тис. га, у тому числі вкрита лісом –
1046,5 тис. га [Ошибка! Источник ссылки не н
айден.] У 2019 році кожного жителя області припадало 0,7 га лісів (для порівняння по Україні в середньому 0,2 га). Загальний стовбурний запас лісових підприємств області становить 164,2 млн м³.

Середній вік насаджень – 58 років [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Відповідно даних, отриманих нами, площа лісів у 2019 р. становить
12095,3 тис га, що 9% більше офіційної.
За період дослідження площа заліснених територій з 2008 по 2011 рр. демонструє тенденцію до
зростання на 0,7–1,1 % щороку, але, починаючи з
2012 по 2016 рр., відбувалося падіння на 1,5% щороку. У 2019 році частина площ заліснених територій зменшилася порівняно із 2008 роком на 3,2%.
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Рисунок 4 Площа заліснених територій Житомирської області
Потрібно відзначити, що найбільша площа
лісів становила в таких районах як Овруцький (40%
заліснення), Олевський (37% заліснення) та Ємільчинський (28% заліснення), тоді як у південносхідних районах таких як Любарський (1,8%), Ружинський (1,9%), Андрушівський (4,1%) Попільнянський (4,3%). Також викликає занепокоєння
стан заліснення районів центральної частини області, що не відповідає загальній тенденції

заліснення: Черняхівський (3,1%) та Хорошівський
(4,7%).
Відповідно до отриманих даних сільськогосподарські землі (із врахуванням пасовищ) становлять
у 2019 р. 1,51 млн га, або 49,2% від всієї площі. До
2013 року спостерігалася певна стабільність у загальній площі сільськогосподарських угідь (0,01–
0,4% щорічного зростання), проте, починаючи із
2013 року, відбувається значне зростання площ до
2017 року на 15–2% щороку (рис. 5).
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Рисунок 5 Динаміка зміни площ сільськогосподарських угідь Житомирської області
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В південних районах Житомирської області
частка сільськогосподарських угідь перевищує
80%, що обернено корелює із залісненістю цих районів. Потрібно відзначити, що в саме в цих районах
спостерігаються посилення процесів ерозії ґрунту
(більше 10% площ є еродованими).

Важливим для процесу сільської трансформації є розвиток міст. Відповідно до зібраної нами
геоінформації, площа міст Житомирської області
поступово зростає. Середньорічні темпи зростання
становлять 0,2% щороку. Але, поряд цим, присутнє
значне зростання (стрибок) площі міст у 2018 році
на 0,7 % (рис. 6).
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Рисунок 6 Динаміка зміни площ міських поселень Житомирської області
Потрібно відзначити, що відповідно до алгоритму класифікації за методикою Міжнародної
програми геосфери-біосфери (IGBP), під площами
міських поселень розуміється міські та забудовані
землі, з не менше 30% непроникної площі поверхні,
включаючи будівельні матеріали, асфальт та транспортні засоби. Тому до цього показника включено
не тільки площу міст обласного значення (Житомир, Бердичів, Коростень, Малин) , але й селища
Міста

міського типу, площа яких більша ніж 25 га
(роздільна здатність опрацьованих знімків становить 500, або 25 га в одному пікселі).
Наступним важливим показником геопросторової трансформації сільських територій є темпи
зміни площ типів земного покриву за період дослідження (рис. 7) за період дослідження.
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Рисунок 7 Середньорічні темпи зміни площ типів земного покриву Житомирської області, 2008–2019 рр.
Як видно з рисунку, найбільші темпи зростання зафіксовано в такому типі земного покриву
як сільськогосподарські землі, що пов’язано з експансією вертикально інтегрованих аграрних холдингів (агрохолдингів) на територію Житомирської

області, починаючи з 2014 року. В цей період відбувалося відновлення процесу розорюваності в більшості районів області (рис. 8). Причому найбільші
темпи збільшення були зафіксовані в Лугинському
районі, де площі сільськогосподарських угідь
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варіювалися від 36 тис. га до 43 тис. га, тоді як найменші темпи спостерігалися в Олевському районі,
де варіація площ становила від 33–38 тис. га. Цікавим, на нашу думку, є те, що в аграрно розвинених
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районах (південь Житомирської області) також
спостерігалося незначне збільшення площ від 0,1
до 0,4 % щороку.

Рисунок 8
Середньорічні темпи зміни площ сільськогосподарських угідь Житомирської області, 2008–2019 рр.
В свою чергу, найбільші темпи зменшення серед площ типів земного покриву Житомирської області за період дослідження спостерігалися при
вивченні лісовкритих територій і становили -0,3%.
Така негативна динаміка пояснюється, знову ж
таки, з діяльністю агрохолдингів на території області. Після 2012 року ними було розорано велику
частину земель, які не оброблялися і поступово
заліснювалися, причому цю динаміку офіційно не

було зафіксовано, тоді як використання космічних
технологій та ГІС дає можливість відслідкувати
такі зміни. Якщо розглядати темпи зміни лісовкритих територій на рівні районів (рис. 3.17), то потрібно відзначити зростання в таких районах як Малинський (+0,3) та Народицький (+0,2), у всіх інших спостерігалося зменшення.
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Рисунок 9
Середньорічні темпи зміни площ лісовкритих територій Житомирської області, 2008–2019 рр.
При дослідження темпів зміни площ міських
територій потрібно відзначити, що на у всіх
адміністративно-територіальних одиницях Житомирської області спостерігалася позитивна динаміка до збільшення або стабільність. Найбільше

зростання у 2,5% було зафіксовано в Малинському
та Коростенському районах. У більшості змін не
було зафіксовано.
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Рисунок 10 Середньорічні темпи зміни площ міських територій Житомирської області, 2008–2019 рр.
Підсумовуючи результати аналізу, зазначимо,
що для значної кількості показників стану сільських територій районів Житомирської області характерні, з одного боку, негативні тенденції змін, а, з
іншого – значна варіація у розрізі об’єктів дослідження. Це підтверджують і результати кластерізації. Однак, проведений аналіз здійснено у розрізі абсолютних значень показників, що не дає повного розуміння про порівняльні оцінки цих
показників у розрізі районів. Крім того, важливо
сформувати показники, які відображатимуть узагальнені оцінки стану сільських територій у цілому
та економічної, екологічної та соціальної складових, зокрема.
ВИСНОВКИ
У дослідженні на основі розробленого алгоритму збору й обробки статистичної та геопросторової інформації сформовано систему показників
оцінки стану сільських територій, що передбачає
обґрунтування пріоритетних концептів (напрямів)
їх трансформації із використанням економетричних методів. Результати аналітичної роботи дали
можливість сформувати низку висновків методологічного та практичного характеру:

1. Узагальнено та систематизовано, на основі
закордонних та вітчизняних досліджень, сучасні
напрями (концепції) розвитку сільських територій,
а саме: деагранізація (ідея даної концепції полягає
у виведенні населення, яке проживає на сільських
територіях, з аграрної сфери), постпродуктивізм
(спонукання виробництва високоякісних, унікальних товарів та послуг на сільських територіях), комодифікація (створення умов для залучення (міграція з міст) різнотипного бізнесу на сільські території), культуризація (створення на сільських
територіях осередків збереження та підтримки
культурної спадщини нації), рекреація (підтримка
розвитку на сільських територіях туристично-розважального бізнесу), аграрізація (розвиток сільськогосподарської діяльності на основі дрібного аграрного бізнесу).
2. Розроблено комплексний методологічний
підхід збору статистичної та геопросторової інформації, який включає алгоритм обробки даних з двох
різних джерел інформації (статистичної та геопросторової) та формування об’єднаної бази даних. В
результаті апробації дієвості такого алгоритму було
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сформовано статистичну панель показників трансформації сільських територій, яка включає 52 показника (35 – статистичних та 17 – геопросторових)
по 29 адміністративно-територіальних одиницях
Житомирської області за період з 2008 по 2019 рр.
загальною кількістю 18094 значення показників.
3. Розроблено методику синтезу показників та
розрахунку інтегральних коефіцієнтів стану сільських територій, які описують як часткові процеси
трансформації (економічна, соціальна, екологічна
складова), так і загальні (інтегральний коефіцієнт),
що апробовано на розробленій у дослідженні панельній базі даних.
4. При використанні економетричних методів
(покрокова регресія та аналіз панельних даних)
було отримано та верифіковано регресійні моделі
впливу геофакторів на процеси сільської трансформації (інтегральні показники), які дали можливість
сформувати комплекс рекомендованих напрямів
подальшої трансформації сільських територій для
всіх районів Житомирської області.
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АНОТАЦІЯ
Політична цензура – явище, що супроводжувало суспільство на всіх етапах його розвитку, посилюючись чи послаблюючись у певні історичні періоди залежно від влади, яка впроваджувала ті чи інші обмеження щодо розповсюдження інформації. На території України у 1917–1921 роки цензура існувала за різних форм державності, в умовах діяльності національних урядів, за денікінської окупації, остаточного
утвердження радянської влади.
За часів Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) під заборону підпали газети – органи
соціал-демократів, соціалістів-революціонерів, більшовицькі видання, які були закриті, деякі газети призупинили вихід. У Гетьманській Державі (29 квітня 1918 – 14 грудня 1918 рр.) задля контролю за діяльністю друкованих органів створені спеціальні структури, котрі здійснювали загальну та військову цензуру;
за Директорії УНР (з грудня 1918 р.) з’явилася Цензурна колегія при Міністерстві преси і пропаганди,
діяла розроблена і надіслана цензорам спеціальна інструкція щодо контролю за діяльністю періодичних
видань. Жорстка цензура щодо преси діяла і під час денікінської окупації.
Радянські органи цензури преси почали формуватися одразу після Жовтневого перевороту 1917 р.
Відправною точкою для їх появи став «Декрет про друк» від 27 жовтня 1917 р. Упродовж 1917–1918 рр.
масово закривалися «буржуазні» та «дрібнобуржуазні» газети. Наступним документом, що закріплював
цензуру преси, став декрет «Про революційний трибунал друку», прийнятий Раднаркомом 28 січня 1918
р. Від початку 1920 р. при секретаріаті ЦК компартії України діяли організаційний відділ та відділ видання
газет, котрі працювали як цензурні органи. З метою удосконалення роботи цензури при ЦК КП(б)У створено відділ агітації і пропаганди (Агітпроп) – вищий ідеологічний орган управління; у 1922 р. обов’язки
цензурного контролю перебрав на себе Головліт, створений як підрозділ Наркомату освіти УСРР. Надалі,
у 1930-і рр., відбулося подальше формування і затвердження структури органів радянської цензури як
складової тоталітарної держави.
ABSTRACT
Political censorship is a phenomenon accompanying society at all stages of its development, increasing or
decreasing in certain historical periods due to restrictions on spreading information imposed by the government.
On the territory of Ukraine in 1917–1941, censorship existed under various forms of statehood, during the activity
of national governments, under the Denikin occupation, and the final establishment of Soviet power.
During the existence of the Central Council (March 1917 – April 1918) newspapers were banned – the organs
of the Social Democrats, the Socialist-Revolutionaries, the Bolshevik publications were closed, and some newspapers suspended their publication. In order to control the activities of the press the Hetmanate (April 29, 1918 –
December 14, 1918) had special structures carrying out general and military censorship; the Censorship Board at
the Ministry of Press and Propaganda appeared under the Directory of the Ukrainian People’s Republic (since
December 1918), and a special instruction on control over the activities of periodicals was developed and sent to
censors. Strict censorship of the press continued during the Denikin occupation.
Soviet censorship of the press started developing immediately after the October Revolution of 1917. The
starting point for their appearance was the Press Decree of October 27, 1917. During 1917–1918, “bourgeois” and
“petty-bourgeois” newspapers were closed en masse. The next document to establish censorship of the press was
the decree “On the Revolutionary Press Tribunal”, adopted by the People’s Commissar on January 28, 1918. From
the beginning of 1920, the Secretariat of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine had an organizational department and a newspaper publishing department. In order to improve the work of censorship at the
Central Committee of the Communist Party (of Bolsheviks) of Ukraine, a department of agitation and propaganda
(Agitprop) was created – the highest ideological governing body; in 1922, the duties of censorship were taken over
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by Glavlit, established as a unit of the People’s Commissariat of Education of the USSR. Later, in the 1930’s,
there was a further formation and approval of the structure of Soviet censorship as part of a totalitarian state.
Ключові слова: цензура преси, Центральна Рада, Гетьманська Держава, Директорія УНР, радянська
влада, Головліт, газетна періодика 1917–1921 років.
Keywords: press censorship, Central Council, Hetman State, Directory of the Ukrainian People’s Republic,
Soviet power, Main Directorate for the Protection of State Secrets in the Press under the Council of Ministers of
the USSR (Glavlit), newspaper periodicals of 1917–1921.
Аналіз досліджень і публікацій. Історіографія дослідження радянської політичної цензури насьогодні є значною. Це питання глибоко вивчала Т.
М. Горяєва, яка присвятила декілька своїх праць історії політичної цензури в СРСР у період 1917–
1991 рр. [1, 2]; цензурі в Україні присвячені наукові
розвідки В. Бабюха, Н. Годун, О. Кирієнка, О. Федотової та ін. Так, функції, форми та нормативне забезпечення політичної цензури в УРСР дослідив В.
Бабюх, він же розглянув діяльність політичної цензури в Україні у 1920–1930-х роках як форму ідеологічного контролю [3]; Н. Годун проаналізувала
процес висвітлення сучасною історичною наукою
особливостей функціонування органів політичної
цензури в УРСР наприкінці 1920-х – у 1930-і рр. [4];
цензуру в УСРР-УРСР в аспекті практики обмеження друкованої продукції дослідила О. Федотова
[5].
Діяльність органів цензури в Україні за часів
Гетьманської Держави П. Скоропадського та Директорії УНР досліджували П. Гай-Нижник [6], О. Кирієнко [7], Г. Рудий [8, 9], С. Дригайло і Н. Носкіна
[10]; про цензуру часів денікінської окупації йдеться у наукових розвідках О. Кирієнка [7], Г. Рудого
[9].
Мета роботи: охарактеризувати діяльність органів цензури, що існували в Україні у період 1917–
1921 років: у часи Центральної Ради, Гетьманської
Держави, Директорії УНР, Денікінського режиму,
остаточного утвердження радянської влади.
Виклад основного матеріалу.
Одним із найскладніших періодів в історії України є 1917–1921 рр., коли на її території феєрично
змінювалася влада, а становлення і розвиток вітчизняної преси відбувалися за різних форм державності – Центральної Ради, Гетьманської Держави П.
Скоропадського, Директорії УНР, денікінської окупації, остаточного утвердження радянської влади.
Органи друку зазнавали адміністративного тиску і
політичної цензури і в період діяльності національних урядів, і в радянські часи. Так, за часів Центральної Ради під заборону підпали газети «Южный
рабочий» – орган соціал-демократів, «Красное
знамя» – газета соціалістів-революціонерів, більшовицька «Голос революции»; вихід деяких газет
призупинено. Через обмеження свободи слова періодичні видання закривалися і за часів Гетьманату.
Задля контролю за діяльністю друкованих органів у
1918 р. створено спеціальні державні структури, котрі здійснювали загальну та військову цензуру: Департамент Державної Преси, підпорядкований Державній канцелярії та Бюро Преси при Міністерстві
внутрішніх справ. Контролювали діяльність преси
також і Прес-бюро гетьманської канцелярії та Пресове-бюро штабу німецького командування. Бюро

преси з самого початку свого створення визначило
коло питань, заборонених до обговорення у пресі і
розіслало їх цензорам. У жовтні 1918 р. прийнято
закон «Про статут попередньої цензури друкованих
видань», яким визначені заборонені для обговорення питання: критика Гетьмана, законодавчих актів, державного ладу тощо. Втім, у «Державному вістнику» – офіційному органі Української Держави,
цей закон з невідомих причин не був надрукований
[10].
У тому ж 1918 р. командир 4-го корпусу гетьманського війська видав постанову щодо правил
перегляду періодичних видань, що дозволило вживати санкції стосовно редакцій газет, котрі порушили ці правила – арешти, штрафи, закриття. Через
цензуру закрито низку періодичних видань, зокрема, такі: «Боротьба», «Робітнича газета», «Народна воля» (Київ), «Земля і воля», «Волна», «Голос Юга» (Харків), «Дніпро» (Херсон), «Народнє
життя», «Наш луч» (Катеринослав) тощо. Цензура
не дозволяла навіть м’яку критику роботи уряду і
висвітлення існуючих у державі проблем. За Гетьмана діяла і спеціальна військова цензура, введена
його Наказом від 20 листопада 1918 р. і якою поширення друкованої продукції дозволялося лише за
наявності грифу «дозволено військовою цензурою»
[7].
За Директорії з’явилася Цензурна колегія при
Міністерстві преси і пропаганди, діяла розроблена і
надіслана цензорам спеціальна інструкція щодо контролю за діяльністю періодичних видань. Одним з
пунктів інструкції заборонялася агітація проти української самостійності. Закривалися антиукраїнські газети, а російськомовні мали дотримуватися
вимоги щодо публікації матеріалів українською мовою. Газета «Республіканець», ототожнюючи прояви критики дій Директорії з антиукраїнською агітацією, повідомляє: «… забороняється агитація
устно і на письмі проти державного устрію республіки, самостійности Директорії та їх законів і влади
на місцях. Друкарні, як цього не послухають, будуть конфісковані зо всім майном у власність республіки. Власники друкарень… притягуються до
польового суду». Зазначається також, що стежити
за виконанням наказу губерніального комісара будуть повітові комісари і начальники міліції «під їх
особисту відповідальність по закону військового
часу» [11].
За Директорії закрито газети «Боротьба», «Відродження», «Киевлянин», «Киевская мысль»,
«Нова Україна»; за особистим наказом С. Петлюри
заборонено газету «Нова Україна», ймовірно, за
критичну публікацію «Директорія і Голова Ради
Міністрів» (1919) [8, с. 71]. Цензурна колегія прискіпливо перевіряла матеріали всіх періодичних та
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ін. видань (газет, журналів, книжок, брошур тощо),
визначала ступінь лояльності видань до існуючої
влади.
Не менш жорстка цензура щодо преси діяла і
під час денікінської окупації. У серпні 1919 р. у газеті «Киевское эхо» надруковане розпорядження
генерал-лейтенанта В. Май-Маєвського щодо дотримання певних правил і обмежень стосовно періодичних видань, якими встановлюється необхідність його виконання до моменту виходу Закону
про пресу: «Всі газети і періодичні видання виходять не інакше, як з дозволу на те Губернатора…
Винні у порушенні цієї постанови піддаються стягненню в адміністративному порядку розпорядженням відповідного Губернатора – тюремному ув’язненню терміном до шести місяців або грошовому
штрафу до двадцяти тисяч карбованців (рублів)»
[12]. За антиденікінську пропаганду за наказом командуючого військами Київського округу генерала
А. Драгомирова (листопад, 1919) до військовопольового суду віддано трьох співробітників газети
«Киевское эхо». Про це повідомляє «Слово» від 26
листопада (9 грудня) 1919 р. [13]. За денікінської
окупації були заборонені всі україномовні видання.
Окремо зазначимо, що в Західноукраїнській Народній Республіці (ЗУНР) окремих цензурних установ
не було.
Радянські органи цензури почали формуватися
одразу після Жовтневої революції. 1917–1921 роки
були періодом становлення відомчої цензури, органи якої існували при Реввоєнраді, ВНК, Наркомпросі, Держвидаві і Головполітосвіті [1, 2]. Відправною точкою для їх появи став ленінський «Декрет
про друк» від 27 жовтня (9листопада) 1917 р. У документі йдеться про необхідність застосування заходів, ухвалених тимчасовим революційним комітетом проти «контрреволюційної преси різних відтінків», а саме: закриття тих органів преси, які
«закликають до відкритого спротиву або непокори
Робітничому і Селянському уряду», тих, що сіють
«смуту». Цим декретом проголошено принципи політичної цензури і гоніння на «буржуазні» періодичні видання: «Кожен знає, що буржуазна преса є
наймогутнішою зброєю буржуазії. Особливо у критичний момент, коли нова влада, влада робітників і
селян, тільки укріплюється, неможливо було цілком залишити цю зброю в руках ворога у той час,
коли вона не менш небезпечна…, ніж бомби і кулемети. Ось чому і були прийняті тимчасові та екстрені запобіжні заходи задля припинення потоків
бруду і брехні, в яких охоче потопила б молоду перемогу народу жовта і зелена преса» [14, с. 58].
Хоча в Декреті декларувалося, що утиски
друку дозволяються лише в абсолютно необхідних
межах і закриття стосується виключно тих органів
преси, що закликають до відкритого спротиву
владі, викривлюють факти, закликають до заколоту, під ці звинувачення могло підпадати будь-яке
видання. Оскільки більшовики під час революції
обіцяли свободу друку, у цьому ж декреті зазначалося, що ці заходи є тимчасовими, і як тільки новий
порядок зміцніє, всі обмеження на друк буде знято
і встановлено повну свободу слова у межах
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відповідальності перед законом [15, c. 24–25]. Упродовж 1917–1918 рр. (з жовтня 1917 по серпень
1918) масово закривалися «буржуазні» (226) та
«дрібнобуржуазні» (235) газети, всього – 461. Так,
у 1917 р. закрито харківські «Вечер», «Возрождение», «Южный край» та «Русская жизнь», у 1918 –
одеські «Рабочий голос», «Новости дня», «Новая
жизнь», «Одесский листок», «Южный рабочий»,
луганську «Заря», миколаївську «Голос труда»,
полтавську «Вольная мысль», єлисаветградську
«Известия социалистических партий. Разом з цими
газетами припинили своє існування дрібніші видання – малотиражні, вісники, бюлетені, у тому числі, різні торгівельні, медичні, театральні, церковні
тощо [16, с. 202–203, 310, 316].
Через три місяці – 28 січня 1918 р. Раднарком
прийняв декрет «Про революційний трибунал
друку», яким за «контрреволюційні виступи» визначалися різні покарання – від штрафу і закриття
друкарні і конфіскації майна та видань до позбавлення політичних прав або навіть свободи [15, с.
432–434]. На підставі цього декрету ще більше посилювалася боротьба з опозиційними виданнями.
Декрет, підписаний головою РНК В. УльяновимЛеніним і керуючим справами РНК В. Бонч-Бруєвичем свідчив, що Революційний трибунал друку
засновується при Ревтрибуналі і в його обов’язки
ставиться відслідковування і покарання за «злочини і проступки проти народу, що здійснюються
через використання преси», а до цих злочинів належать усілякі повідомлення «брехливих чи перекручених фактів» щодо суспільного життя, адже це є
посяганням на права революційного народу і порушенням законів про друк, затверджених радянською владою. Рішення ревтрибуналу друку вважалися остаточними і не підлягали оскарженню. Ревтрибунал призначав порушникам покарання у
вигляді грошового штрафу, громадського осуду,
публічного спростування «брехливих відомостей»,
тимчасового призупинення або повного зупинення
видання, вилучення його з обігу, а також конфіскація майна друкарні, позбавлення волі усіх винних,
виселення зі столиці, окремих місцевостей, позбавлення прав – частково чи повністю [15, c. 432–434].
Доказом того, що трибунал друку діяв, а не залишився лише на папері, слугують об’яви у тогочасних
газетах про спеціальні засідання, на яких розглядалися «справи» газет.
Майже одразу, у січні 1918 р. з’являється постанова комісара у справах друку Харківської ради
робітничих і солдатських депутатів Д. Райхштейна
(Ерде) про заборону контрреволюційної пропаганди на сторінках преси. У постанові, зокрема, зазначено: «…доводжу до відома редакцій всіх періодичних видань, які виходять у Харкові, що… владою, наданою мені Харківською Радою робітничих
і солдатських депутатів, я буду нещадно боротися з
будь-якими спробами використати пресу в інтересах контрреволюції і її прислужників – калединців
і петлюровців. Видання, що опиратимуться справі
боротьби з Каледіним і бандами зрадницької Київ-
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ської Ради будуть мною закриті, а їх керівники будуть передані суду Революлюційного трибуналу»
[17, с. 56].
У 1920 р. вийшло розпорядження, підписане
завідувачем губернського відділу друку і пропаганди Данильським, про обов’язкову надсилку всіх
періодичних видань, що виходять у Києві (по 10
примірників кожного), до Київського відділення
друку і пропаганди: «Жодна друкарня не має права
друкувати будь-які твори друку без дозволу Київського губернського відділу друку і пропаганди». Зазначається, що всі порушники будуть піддані суду
військово-революційного трибуналу [18]. З квітня
1918 р. діяла постанова президії ВЦВК, згідно з
якою газети зобов’язані друкувати всі декрети і розпорядження ВЦВК, РНК, а також місцевих рад.
Від початку 1920 р. при секретаріаті ЦК
КП(б)У діяли організаційний відділ та відділ видання газет, котрі працювали як цензурні органи. З
метою удосконалення роботи цензури при ЦК
КП(б)У створено відділ агітації і пропаганди (Агітпроп) – вищий ідеологічний орган управління, котрий, змінюючи назви і кількість відділів та підвідділів у своєму складі, не змінював своїх основних
функцій протягом всієї історії свого існування. Поступово всі газети, що перебували не на більшовицькій платформі, були закриті. Втім, заради справедливості слід зазначити, що часто закриття газет залежало не від ідеологічного, а економічного
фактору, адже в країні гостро відчувалася паперова
криза. Загалом залишки демократії, у тому числі
внутріпартійної, «поховав» Х з’їзд РКП(б), що відбувся у березні 1921 р. На з’їзді прийнято декілька
резолюцій стосовно партійного будівництва: про
початок чисток у партії, «синдикалістський і анархістський ухили»; у спеціальній резолюції «Про єдність партії» [19, с. 334–337] наголошувалося на неприпустимості будь-якої фракційності і необхідності негайного розпуску усіх фракційних груп.
Окремо виписана резолюція «Про Головполітосвіту та агітаційно-пропагандистські задачі партії»
[19, с. 357–360].
Попри обіцянки більшовиків щодо свободи
друку, практика адміністрування, боротьба з інакомисленням залишалися основними методами роботи компартії з пресою аж до розвалу СРСР. Отже,
з перших років встановлення радянської влади і в
наступні 1920-і роки компартія приділяла велику
увагу періодичній пресі, усвідомлюючи її реальну
силу, розуміючи її роль і значення у формуванні суспільної думки і поглядів окремих людей, використовуючи її потужні можливості впливу на всі важливі ділянки життя країни. На підтвердження цих
слів процитуємо журналіста Артура Брісбена, чиї
настанови було взято на озброєння викладачами
Московської школи радянських журналістів: «Газета не книга і не журнал. Газета не розмірковує, не
аргументує, не доводить. Вона переконує, – навіть
ні! – не переконує, а навіює. Газета не говорить, а
кричить. Вона не констатує факти, а стверджує»
[20, с. 434]. Журналіст Адольф Меньшой (справж.
Гай, у 1937 р. репресований), читаючи у 1919 р.
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курс лекцій у Школі радянських журналістів, розвиває це висловлювання і зазначає: «Так, газета не
розмірковує, а навіює. Особливо це стосується газети, що веде політичну кампанію. По суті, будьяка газета завжди веде кампанію. Будь-яка газетна
робота – боротьба. Ви постійно нападаєте і обороняєтеся… Газетна кампанія – це наступ» [20, с. 434–
435].
Загальна цензура в Україні впродовж 1919–
1921 рр. здійснювалася і Держвидавом, створеним
у 1919 р. як Всеукраїнське видавництво (Всеукрвидав, Всевидав). У 1920 р. його перейменовано на
Всеукраїнське державне видавництво (Всеукрдержвидав), у 1922 р. – на Державне Видавництво
України (ДВУ), у 1930 р. – Державне видавниче
об’єднання України (ДВОУ). Держвидав одночасно
зі своїми обов’язками як видавництва, виконував
функцію цензурного органу, контролюючи всі види
друкованої продукції, роботу друкарень. Одночасно, з січня 1919 р. існувало Бюро українського
друку (БУД) при Тимчасовому робітничо-селянському уряді України (ТРСУУ – другий радянський
уряд України, проголошений 28 листопада 1918 р.,
очолював Ю. П’ятаков). У складі БУДу працював
відділ огляду друку і газетних вирізок. Всі газети,
видані на території України та іноземні, видання
всіх державних установ – бюлетені, постанови, накази, заклики, повідомлення штабів армій – зведення військових дій, пересування радянських
військ в Україні – все надсилалося у БУД, який, в
свою чергу розповсюджував, переважно, телеграфом, останні політичні та економічні новини. У липні 1919 р. організовано відділ пропаганди і агітації
(Агітпроп), до складу якого БУД увійшов як інформаційний підвідділ; у тому ж 1919 р. БУД ліквідовано [21, арк. 3]. Задля упорядкування і здійснення
централізованого контролю над усіма друкованими
виданнями, у 1922 р. спеціальним Декретом Ради
народних комісарів РСФРР створили Головліт – Головне управління у справах друку і літератури; через деякий час такий орган, що отримав назву Укрголовліт, постав і в УСРР. Цей цензурний орган разом
зі
своїми
місцевими
підрозділами
контролювали всі види друку, діяльність архівів і
бібліотек, масові заходи тощо. У 1930-і рр. контроль партії і держави над всіма сферами життя країни посилився, цензура стала тотальною.
Висновки. У зазначений період в Україні існували різні політичні сили, які протистояли одна одній, впроваджували свої ідеологічні настанови та
цензурні заходи для своїх видань. З утвердженням
радянської влади в Україні постав якісно новий
етап в історії вітчизняної преси. Поступово були закриті всі газети, що перебували не на більшовицькій ідеологічній платформі. З остаточним встановленим радянської влади розпочався період радянської преси, відповідно відбувався процес
формування органів цензури, через які компартія і
радянська держава здійснювали контроль над усіма
видами друку, а надто, над періодичною пресою з
огляду на її широке розповсюдження, агітаційнопропагандистський потенціал і охоплення мас аж
до окремо взятого читача.
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АННОТАЦИЯ
Изучение истории борьбы с вирусных заболеваниями является особенно актуальной научной задачей
сегодня в связи с глобальным распространением короновирусной инфекции «КОВИД-19», поставившем
человечество перед не простыми проблемами существования мировой цивилизации. В статье автором ставится задача на региональном уровне представить фрагменты истории борьбы с эпидемиями дизентерии
и брюшного тифа в городе Сургуте ХМАО - Югры и дать анализ санитарного состояния жилого фонда
рабочего поселка Сургут, располагавшихся в нем объектов производства и хранения продуктов, бытового
обслуживания и мест общего пользования, а так же гигиенических условия водозабора и централизованной трубопроводной системы доставки воды ее потребителям.
В статье делается вывод о существенных успехах, достигнутых системой здравоохранения города
Сургута в борьбе с инфекционными заболеваниями в 1950-е -1990 -е гг.
ABSTRACT
The global spread of the COVID-19 coronavirus infection has recently put humanity in front of not simple
problems of the existence of world civilization. It showed with a new force the vulnerability of man to the aggressive and destructive forces of nature and the need to unite the joint efforts of people to resist their offensive.
Studying the history of viral diseases and the experience of fighting them can strengthen people in their faith
and hope for a better future. In the article, the author aims to present an analysis of the sanitary condition of the
housing stock of the working village of Surgut, the objects of food production and consumer services located in it,
as well as the hygienic conditions of water intake and centralized pipeline system for delivering water to its consumers.
The article draws a conclusion about the significant success achieved by the health system of the city of
Surgut in the fight against infectious diseases and the qualitative improvement of water consumption during the
study period.
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канализация, водозабор, трубопровод, молокозавод.
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На протяжении всей мировой истории массовые инфекционные заболевания вызывали глубокие экономические и социальные потрясения. Вместе с тем, известный эпидемиолог страны Александр Марченко,-д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского государственного медицинского университета, главный внештатный эпидемиолог Минстерства здравоохранения Российской Федерации в
Уральском федеративном округе,- отмечает одну
характерную для их протекания неискоренимую
черту: «Но во всех эпидемиях, пандемиях есть одна
объединяющая деталь, - всегда есть люди, которые
не верят в инфекцию, отрицают ее. Например, были
холерные бунты. Из-за карантина ограничивалось
движение, что вызывало недовольство населения. В
1831 г. в Санкт-Петербурге во время эпидемии прошел слух, что холера не более чем выдумка, созданная иностранными врачами для «истребления простых мужиков». Это привело к тому, что на врачей
стали охотиться, а больницы громить. В ситуации с
коронавирусом до сих пор встречаются люди, кото-

рые не верят в серьезность опасности, в необходимость соблюдения эпидемиологически обоснованной и эффективной социальной самоизоляции, а
позднее понимание серьезности инфекции в некоторых странах привели к тысячам смертей» [19].
Краткий экскурс в историографию изучения
борьбы с инфекционными заболеваниями доказывают справедливость этих слов и представляют ее
драматическую картину как в целом в СССР, так и
во многих регионах Сибири.
Наиболее впечатляющий алгоритм хроники
массовых инфекционных эпидемий в Советском
Союзе предлагает вниманию исследователей
Г.Струнников в работе «СССР: хроника эпидемий.
История массовых заболеваний в тоталитарной
стране», в которой показывает упрощающие и
усложняющие факторы борьбы с вирусными эпидемиями в закрытом обществе [17].
В этом контексте локальная сибириведческая
литература располагает достойным исследовательским потенциалом и способна показать историю
борьбы с массовыми вирусными заболеваниями в
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Манчжурии и Забайкалье [18], Иркутской [15], Новосибирской[8], Омской [11], Тюменской областях
и ХМАО-Югре [15], Республике Алтай[16] и других регионах Сибири.
В этих публикациях хорошо показаны причины возникновения массовых эпидемий и пути подавления их очагов, а так же профилактические мероприятия по предупреждению вирусных заболеваний.
Методологической основой статьи является
цивилизационная теория как наиболее полно отражающая парадигма основополагающей роли науки
и культуры, в том числе и медицины, в эволюционном развитии человечества. В процессе конструкции основных сюжетов статьи автор стремился опереться на социально-антропологический подход к
истории, концентрируя внимание на реалиях повседневной жизни сургутян.
При подготовке публикации использовался
традиционный методический инструментарий исследования новейшей истории России, включающий общенаучные и конкретно-исторические методы и основанный преимущественно на впервые
вводимый в научный оборот архивный источниковый материал.
В к.1950-х - нач.1960-х гг. в Сургуте складывалась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением инфекционных заболеваний. За 7 месяцев 1957 г. в три раза по
сравнению с тем же периодом 1956 г. возросла заболеваемость брюшным тифом и дизентирией.
Причиной такого роста заболеваемости явилось неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояния поселка Сургут и Черного Мыса. Сургутский районный исполнительный комитет 23 сентября 1957 г. в своем постановлением откровенно
сообщал, что « помойные ямы и дворовые уборные
переполнены, систематически не очищаются и не
хлорируются, в крайне антисанитарном состоянии
находятся надворные постройки начальной и средней школы Сургута, МТС, райсоюза и бараков рыбоконсервного завода и улицы Затонской
[1.Д.114.Л.18]. В 1964 г. по сравнению с 1963 г.
число больных эпидемическим паратитом увеличилось в Сургутском районе с 163 до 333 чел., а
острой дизентерией с 36 до 522 чел., причем у 213
чел. наблюдалась активная форма [3.Д.48.Л. 9].
Сургутская районная больница не в состоянии
была принять такое количество больных. Она было
построена в 1929-1930-м гг. с полезной площадью
370 кв.м, на которых можно было разместить
только 25 коек. О ее материальном состоянии в
1957 г. ярко свидетельствует докладная записка
главного врача П.П.Александрова: «При подсобном хозяйстве Сургутской райбольницы имеется
три коровы для снабжения больных молоком. Коровы беспородные и дают в год не более 600-700
литров молока. В данное время это составляет 6-7
литров в сутки, что не обеспечивает потребности
количеством молока. В летний период в 1957 г. две
коровы абортировались по неизвестным причинам
и сейчас одна корова не доится. Подсобное хозяй-
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ство больницы вынуждено содержать на три коровы одну доярку, т.к., на одну четверть и даже на
полставки никто не соглашается работать. Лошади
подсобного хозяйства не в состоянии вывезти дрова
для больницы и сотрудников, да еще и коровам
надо сено возить. Литр молока обходится в подсобном хозяйстве гораздо дороже, чем купить молоко
на стороне и тем более у торгующих организаций.
На основе вышеизложенного прошу исполком Райсовета разрешения на забой вышеуказанных коров»
[3. Д.114.Л.18].
Районная лаборатория так же не отвечала элементарным требованиям. В ней отсутствовало помещение ля гардероба. В тесном коридоре одновременно ожидали прием врача взрослые и дети, инфекционные больные и здоровые. В этом же
помещении во второй половине дня работала женская консультация [4.Д.7.Л.150].
Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние ставило под угрозу санитарно эпидемический режим районной больницы, так как её
водоснабжение осуществлялось из реки Бардаковки. В то время, как отмечалось в документе, в
отведенные для свалок места нечистоты, мусор и
навоз не вывозились, а сваливались на берега речек
Бардаковки и Саймы, которые служили источником питьевого водоснабжения населения. Навоз и
мусор с территории рыбоконсервного сваливались
в овраг на улице Пионерской [9. С.102].
28 августа-4 октября 1971 г. в Сургуте произошла острая вспышка вирусного паратифа «Б». По
разным источникам им переболело от 75 до 106 чел.
Причиной оказалось нарушение санитарно-технологических режимов на Сургутском молокозаводе,
где отсутствовал должный контроль за температурным состоянием и качеством пастеризованной продукции [9.С. 104].
На молокозаводе не решались в должной мере
и вопросы снабжения качественной водой и паром.
Молокозавод располагался на захламленной территории в небольшом помещении с ограниченными
площадями производственных цехов.
Больных разместили в подъезде не сданного
крупнопанельного дома. В Сургут прибыла высокопоставленная министерская комиссия во главе с
Главным эпидемологом страны. Сургутская эпидемия в ряду других не благополучных районов Российской Федерации стала предметом обсуждения
на заседании Президиума Совета Министров СССР
[9.С. 102].
Администрация города прилагало большие
усилия для строительства канализационных сетей и
монтажа очистных сооружений в Сургуте. Однако
их было не достаточно и они отставали от своевременного решения накапливающихся объективных
проблем создания и совершенствования инженерно-технической инфраструктуры бывшего рабочего поселка. Ситуация осложнялась тем, что в
силу сложных технологических, экологических и
ряда других особенностей строительства объектов
городских очистных сооружений подрядные организации не брали на себя ответственность за их
строительство и последующую эксплуатацию.
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Особенно острой она являлась для ввода в
строй санитарно-технических магистралей микрорайонов геологов и строителей. В 1971 году городское руководство выражало свое неудовлетворение
ходом строительства КНС-1, учитывая то, что вся
внутриквартальная работа в микрорайоне строителей была выполнена еще год назад. Принятые решения способствовали активизации деятельности
строительных и хозяйственных организаций по
обеспечению в городе благоприятной санитарноэпидемиологической обстановки. Ответственность
за качественную питьевую воду, поступающую в
квартиры сургутян, взяли на себя руководители
«Сургутнефтегазстроя», преодолевшие многочисленные трудности в ходе строительства жизненно
необходимых городу очистных сооружений и водозабора.
Это было тем более своевременно для Сургута,
если учесть, что в 1970-е гг. в его санитарной и эпидемической обстановке появились новые проблемы. После завершения строительства и ввода в
эксплуатацию ГРЭС-1 и ГРЭС-2 одними из основных источников загрязнения окружающей среды в
Сургуте стали их сбросовые воды. Основными видами отрицательного воздействия ГРЭС на водные
ресурсы города стали потребление ими большого
объема воды для охлаждения оборудования и сброс
промывочных вод технологических систем. В 1993
году объем сброса ГРЭС-1 и ГРЭС-2 составил соответственно 3425 и 171 тыс. м3 воды. Большая доля
сброса неочищенных вод приходилась также на
долю Рыбокомбината. В 1996 году объем его сброса
составил 120 тыс. м [10. С.83].
Положение усугублялось тем, что спад производства в 1990-е гг. стал причиной закрытия ряда
предприятий, имеющих суда речной флотилии.
Часть оставшихся без обслуживания судов, барж и
других плавсредств, в том числе груженых и заправленных топливом, затонули. В результате
этого ржавеющие танкеры и баржи стали источником загрязнения акватории порта. Очень большой
разлив нефтепродуктов из судна произошел в районе реки Черной. Кроме того, на качестве ее воды
отрицательно сказывалось множество экологических нарушений, происходящих на предприятиях и
в учреждениях города [10.Л.83].
Администрация города предпринимала действенные меры по нейтрализации отрицательных
последствий ухудшающейся экологической ситуации в Сургуте. В 1995 году городской Комитет по
земледелию, природопользованию и экологии в
лице его первого руководителя В.А. Браташова
начал осуществление комплексного обследования
состояния существующей системы водоочистки,
определив основные направления реконструкции
ее сооружений [3]. В решении этой задачи Сургут
действовал даже более инициативно, чем столица
округа Ханты-Мансийск, где соответствующая
программа начала осуществляться в 1996 году. В
масштабах ХМАО для ее реализации в 1998-2004
гг. было финансировано 7,6 млрд руб.[7]. Она охватывала не только вопросы снабжения жителей
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округа высококачественной водой, но и все вопросы модернизации водозабора и очистных сооружений. В ходе реализации программы «Чистая
вода» в Департаменте по земледелию, природопользованию и экологии Администрации Сургута
создали отдел по очистке воды и укомплектовали
его квалифицированными специалистами [14].
В результате реконструкции очистных сооружений в Сургуте производительность КОС увеличилась до 150 м3 воды в сутки. Канализационные
стоки попадали на очистные сооружения по напорным коллекторам с 19 станций. Они проходили
двухступенчатую очистку: механическую и биологическую. Это свидетельствовало об улучшении качества очистки сточных вод [14].
Забор воды в Сургуте и во всем округе осуществлялся из подземных горизонтов водозаборными скважинами. Ссылаясь на мнение специалистов, заметим, что качество питьевой воды в Сургуте, извлекаемой из артезианских колодцев, было
неплохим, в ряде случаев даже лучше, чем на
«Большой земле», где, в основном, на водозабор
брали поверхностную, зараженную пестицидами,
неблагополучную в бактериологическом отношении воду. Тем не менее, в подземных водах Сургута
присутствовало в большой концентрации железо
(до 2,5 мг/л при нормативе 0,3 мг/л), имелось превышение аммонийного азота, кремния, присутствовали в воде и газы: метан, свободная углекислота.
Кроме того, вода в Сургуте была весьма мягкая и
имела желтый цвет.
Газета «Вестник» так писала об этом: «Наблюдая за желтой ржавой массой, текущей из крана городской квартиры, я вспоминала водицу из колодца
в алтайской деревушке» [6]. Перед употреблением
сургутскую воду необходимо было очищать, однако к 1997 году, по компетентному мнению специалистов, «очистные сооружения города уже на
100% не отвечали возросшим требованиям».
Для решения принципиальных технологических вопросов реконструкции системы водоочистки в Сургуте администрация города привлекала специалистов ведущих научных учреждений
страны в области водоподготовки, и в частности
Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды Академии
коммунального хозяйства им. Панфилова [12].
Большой вклад в эту работу внес Ю.В. Антонов. Он был приглашен Администрацией из Казани
для решения вопросов очистки воды и посвятил
этому больше шести лет. Именно благодаря его
опыту была проведена основная реконструкция
всех станций водоочистки, централизованно снабжающих город питьевой водой [12].
В 2000 г. четыре водозабора города ежедневно
поднимали из артезианских скважин 107,5 тыс. м3
воды. После прохождения через специальные фильтры, состоящие из двухметрового слоя чистейшего
кварцевого песка, привезенного в Сургут с Урала, и
установки кислородного окисления железасодержание этого металла в воде снижалось до 0,3 мг/л,
что вполне соответствовало санитарным нормам
[5].
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В 1999 году городской Думой было принято
решение отказаться от обеззараживания водопроводной воды хлором и перейти на обеззараживание
ультрафиолетовым излучением. Этот метод
очистки является самым эффективным современным способом. Применявшийся ранее сброс хлорированной воды наносил ущерб экологии. Некоторое время вместо хлора использовали хлористые
соединения кальция, но и это не удовлетворяло экологов. В результате было закуплено оборудование
для обеззараживания воды при помощи ультрафиолетовых лучей, что в значительной мере способствовало превращению потребляемой в Сургуте
воды в самую чистую воду Тюменской области
[13].
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АННОТАЦИЯ
В 2020 году мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции. В борьбе против распространения недуга органы исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов подготовили пакет «антикризисных мер», которые, безусловно, призваны бороться с дальнейшим распространением пандемии
коронавирусной инфекции. Однако все антикризисные меры в качестве оборотной стороны предполагают
ограничение прав граждан. В настоящей статье, автором проведен анализ нормативно-правового регулирования режима пропусков в период пандемии коронавирусной инфекции.
ABSTRACT
In 2020 the world faced with COVID-19 pandemic infection. In the fight against the spread of disease, the
Russian Federation and its various elements executive authorities had drawn up a package of «anti-crisis
measures», that, certainly, was designed to combat against the spreading of coronavirus infection.
However, all anti-crisis measures as a flip-side involve limitation to citizens’ rights.
In the present article, the author analysis of legal and regulatory issues of permit regime in the period of
coronavirus infection pandemic.
Ключевые слова: информационные технологии, коронавирусная инфекция, COVID-19, пандемия,
системы слежения, цифровой пропуск, социальный мониторинг.
Keywords: information technology, coronavirus infection, COVID-19, pandemic, tracking system, digital
passes, social monitoring.
Сложная юридическая природа вводимых
ограничительных мероприятий вызвала волну дискуссий в обществе на разных уровнях (бытовом,
научном и др.). Именно поэтому вопрос о правомерности вводимых мер, в том числе с использованием информационных технологий, стал предметом рассмотрения множества судебных споров. Несмотря на то, что для реализации вводимых мер
использовались и продолжают использоваться различные виды информационных технологий (камеры слежения, социальный мониторинг, цифровые пропуска и т.д.), авторы настоящей статьи анализируют
один
вид
использования
информационных технологий - применение цифровых пропусков. Указанный подход является достаточным для освещения тенденции правовой политики в целом.
Несмотря на то, что разработкой проблемы законности применения цифровых технологий в период пандемии занимались многие авторы (Д. Р.
Салихов, С.В. Симонова [1], А. А. Самойленко [2],
С.Ю. Кашкин, С.А. Тищенко, А. В. Алтухов [3], С.
Ю. Миролюбова [4] и др.), в научной литературе не
освещались позиции судов относительно вопроса
ограничения прав граждан в рамках борьбы с коро-

навирусной инфекцией. Поэтому необходимо говорить, что указанная работа восполняет пробел в
научной литературе.
В своем выступлении Президент РФ озвучил
позицию, что органы субъектов Российской Федерации самостоятельно определяют перечень мер по
борьбе с распространением пандемии. Согласно п.
«у» ст. 11 ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», введенному Федеральным законом от 01.04.2020 № 98ФЗ, органы государственной власти субъектов РФ
уполномочены вводить обязательные для граждан
правила поведения в условиях «режима повышенной готовности». При этом стоит обратить внимание на два факта: 1) вводится новый, альтернативный правовой режим, параллельный «чрезвычайному положению»; 2) сам текст закона не
оговаривает конкретный перечень правил поведения, которые могут устанавливать органы государственной власти субъектов РФ.
Неопределённость в границах установления
правил, которые полномочен вводить отдельный
субъект РФ, может приводить к произволу, а также
поднимать вопрос о противоречии норме, заложенной в ст. 55 Конституции РФ. Указанная коллизия
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нашла отражение в обращениях граждан в суд на
неправомерность установления ограничений.
В результате рассмотрения обращений сложилась судебная практика, в которой суды признают
за субъектами РФ право устанавливать ограничения в случае, если федеральным законом предоставлены полномочия по «принятию законов и
иных нормативных правовых актов в области защиты населения, в том числе направленных на
ограничение права граждан на свободу передвижения в пределах территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации; установление обязательных для исполнения
гражданами и организациями правил поведения при
введении режима повышенной готовности» [5].
Безусловно, судами выносятся и иные решения, но
при этом важно отметить, что их достаточно мало.
К примеру, в Постановлении Протвинского городского суда от 28 апреля 2020 г. видно, что судья,
проанализировав действующее законодательство,
пришёл к выводу, что оно «наделяет органы государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан,
но не предусматривает возможности ограничивать
эти права и свободы, в том числе и право граждан
на свободу передвижения...» [6]. Другими словами,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации не наделены полномочиями ограничивать права и свободы граждан Российской Федерации.
На основании описанных выше полномочий
необходимость введения пропускной системы
определялась каждым субъектом РФ самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Помимо бумажных
пропусков в некоторых субъектов применялись
цифровые [7]. Так, согласно Указу мэра Москвы от
11.04.2020 № 43-УМ [8] в качестве подтверждения
права гражданина нахождения вне места проживания может быть использован цифровой пропуск.
Оформить цифровой пропуск может гражданин путем электронной заявки.
Обязательное использование цифровых пропусков вызвало споры о правомерности такой меры
и ее соответствии Конституции и федеральным законам. В качестве примера можно привести решение Московского городского суда [9], предметом
которого стало рассмотрение коллективного административного искового заявления о признании недействующими среди прочего отдельных положений указа мэра Москвы от 11.04.2020 № 43-УМ «Об
утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима
повышенной готовности в городе Москве».
Требования истцов мотивированы тем, что
оформление и использование цифровых пропусков
для передвижения по территории города Москвы в
период действия режима повышенной готовности
вводят для неопределенного круга граждан ограничения и запреты, препятствующие реализации
предусмотренных Конституцией РФ прав на:
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- неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23);
- недопущение сбора, хранения, использования и распространения информации о частной
жизни лица без его согласия (ст. 24);
- свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства (ст. 27).
Помимо этого, по мнению истцов, нарушается
и федеральное законодательство, а именно: право
на свободу передвижения, предусмотренное ст. 1
Закона РФ от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации».
По мнению Московского городского суда,
оспариваемый нормативный правовой акт принят в
пределах полномочий мэра Москвы с соблюдением
требований к форме, порядку принятия и введению
его в действие, а содержание нормативного правового акта соответствует нормативным правовым
актам, имеющим большую юридическую силу.
Московский городской суд в своей мотивировочной части руководствовался в первую очередь ст.
55 и 56 Конституции РФ, а также уже упоминаемой
нами ранее ст. 11 ФЗ от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Иначе говоря, мы можем в очередной раз
убедиться в том, что суды признают за субъектами
РФ право устанавливать ограничения прав и свобод
граждан, если существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации. В своих решениях суды
называют позицию истцов неправильным применением и толкованием норм права [10].
Что касается сбора, хранения, использования и
распространения информации о частной жизни
лица, то суд считает, что «сведения, необходимые
для оформления цифрового пропуска, не содержатся в самом пропуске, представляющем собой
буквенно-числовой код, поэтому при предъявлении
цифрового пропуска персональные данные гражданина не будут доступны третьим лицам». Таким образом, присвоение цифровому пропуску буквенночислового кода обеспечивает защиту персональных
данных при его сообщении третьим лицам, что соответствует действующему законодательству.
Итак, мы приходим к выводу, что такая мера,
как введение цифровых пропусков, направлена,
прежде всего, на защиту населения, их здоровья и
предотвращение массового распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Если же
обращаться к правовой природе этой меры, то, на
наш взгляд, существует довольно серьезная неопределенность при толковании судами общей юрисдикции отдельных конституционных и законодательных положений. Отсюда мы видим необходимость в детальном анализе этих вопросов высшими
судебными инстанциями, что может в значительной мере повлиять на ситуацию в целом.
В заключение хотелось бы отметить, что в целом правовая природа вводимых ограничений вызывает ряд дискуссионных вопросов, на которые
пока нет возможности ответить. Это объясняется
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тем, что на данный момент не выработана чёткая
позиция высших органов государственной власти в
лице Верховного Суда РФ и Конституционного
Суда РФ касательно соответствия нормативных
правовых актов субъектов РФ федеральному законодательству, а также соответствия последнего
нормам Конституции РФ.
Необходимость соответствующих разъяснений проявляется при анализе судебных решений,
посвященных рассмотрению административных
дел по административным исковым заявлениям о
признании недействующими отдельных нормативных правовых актов органов власти, направленных
на установление мер, сдерживающих распространение новой коронавирусной инфекции (COVID19).
Как мы видим из судебной практики, суды общей юрисдикции довольно часто аргументируют
свою позицию тем, что доводы истцов основаны на
неправильном применении и толковании норм
права, что по своей сути не является аргументом,
так как отсутствует ссылка на мнение высших судебных инстанций по этому вопросу, а, следовательно, нет понимания того, почему эти доводы являются неправильными.
Как нам представляется, дискуссионность или,
иными словами, противоречивость принимаемых
мер может явиться результатом обоснованного оперативного реагирования государства - необходимой поспешности со стороны органов государственной власти, направленной на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и на
сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19). Все эти меры в той или
иной степени нацелены на обеспечение защиты
населения, а также на охрану здоровья граждан.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання цифровізації та впровадження програм і проектів з інформатизації
освітніх процесів у вищій школі. Відзначено, що розвиток освітньої сфери відбувається разом із усіма
сферами суспільства, а тому рівень цифровізації та інформатизації вищих навчальних закладів є прямо
пропорційним загальному рівневі цифровізації суспільства, влади та бізнесу, і у подальшому залежить від
запиту суспільства на використання новітніх цифрових технологій у повсякденному житті, науці та виробничій сфері. Також у рамках статті надано приклади вітчизняного навчального продукту, представленого
на національних освітніх платформах та сайтах. Крім того, відзначено стрімке зростання ринку освітніх
послуг онлайн як на рівні класичної вищої освіти (вищий навчальний заклад та освітня програма, що
підтверджує кваліфікацію), так і на рівні нових форм освіти, запит на які формує «навчання впродовж
всього життя». Зважаючи на вказане було відзначено створення та наповнення освітнім контентом Національну освітню електронну платформу, появу індивідуальних начальних курсів, блогів, які створюють,
наповнюють та супроводжують викладачі. Що стосується класичної вищої освіти, то ситуація тут неоднорідна, оскільки рівень цифровізації та інформатизації кожного окремого вузу напряму залежить від рівня
зацікавленості в цьому керівництва вузу та спроможності (фінансової, матеріально-технічної та людської)
запроваджувати новітні технології. Вказані фактори є домінуючими, зважаючи на кількість вузів та можливості держави на їх підтримку та забезпечення достатнього рівня фінансування. Ось чому запропоновано необхідність реформування вищої школи, в рамках якої запропоновано здійснити оптимізацію кількості ВНЗ, створити спеціалізовані кластери, створити умови для залучення найкращих вітчизняних/світових викладачів, методистів, експертів для викладання, забезпечити фінансування постійного підвищення
кваліфікації та рівня компетентностей викладачів та методистів. І найголовніше – створити такі умови,
щоб викладач, методист пройшовши стажування/навчання за кордоном, повернувся працювати в Україну
у вітчизняний ВНЗ. Розпочати такі реформи можна в рамках відповідного пілотного проекту. Результатом
вказаних заходів повинна стати така модель вищої школи, яка б була здатна забезпечити надання освітніх
послуг світового рівня, вихід вітчизняних ВНЗ на світовий ринок освітніх послуг та широке представлення
національного освітнього продукту на провідних освітніх платформах.
ABSTRACT
The statistics have shown the nutritional status of digitalization and implementation of programs and projects
for the informatization of educational processes at other schools. Vіdznacheno scho rozvitok osvіtnoї spherical
vіdbuvaєtsya time іz usіma areas suspіlstva and to rіven tsifrovіzatsії that іnformatizatsії vischih The Teaching
zakladіv Yea right proportsіynim zagalnomu rіvnevі tsifrovіzatsії suspіlstva, Vlad she bіznesu, i have away deposits od RFQ suspіlstva on vikoristannya novіtnіh digital tehnologіy in povsyakdennomu zhittі, nautsi and virobnichy spheres. The article also provides examples of domestic educational products presented on national educational platforms and websites. In addition, there has been a rapid growth of the market for online educational
services as a level classical higher education (higher education institution and educational program confirming
qualification) and at the level of new forms of education, the demand for which is formed by «lifelong learning».
Given the above, the creation and filling of the National Educational Electronic Platform with educational content,
the emergence of individual introductory courses, blogs that are created, filled, and accompanied by teachers were
noted. As for classical higher education, the situation here is heterogeneous, as the level of digitalization and
informatization of each university directly depends on the level of interest in the university management and the
ability (financial, logistical, and human) to introduce the latest technologies. These factors are dominant, given the
number of universities and the state's ability to support them and ensure a sufficient level of funding. That is why
the need to reform higher education is proposed, within which it is proposed to optimize the number of universities,
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create specialized clusters, create conditions for attracting the best domestic/world teachers, methodologists, experts for teaching, to provide funding for continuous training and the level of competencies of teachers and methodologists. And most importantly – to create such conditions that the teacher, a methodologist after an internship/study abroad, returned to work in Ukraine in a domestic university. Such reforms can be initiated through a
pilot project. The result of these measures should be a model of higher education that would be able to provide
world-class educational services, the entry of domestic universities into the global market of educational services,
and a broad presentation of the national educational product on leading educational platforms.
Ключові слова: освіта, компетентність, освітній простір, освітній продукт, вища школа, освітні платформи, цифровізація та інформатизація в сфері освіти.
Keywords: Such reforms can be initiated through a pilot project. The result of these measures should be a
model of higher education that would be able to provide world-class educational services, the entry of domestic
universities into the global market of educational services, and a broad presentation of the national educational
product on leading educational platforms.
Постановка проблеми. Подальший цивілізаційний розвиток суспільства відбувається у
контексті та парадигмі інформаційного суспільства
під впливом широкого впровадження у повсякденне використання результатів цифрової та промислової революцій. Вказане характеризується високим рівнем цифровізації інформації, інформаційних та комунікативних процесів, які сприяють
поширенню використання програм та проектів з інформатизації усіх сфер суспільства та суспільних
відносин. Вказаному сприяє розгортання міжнародних електронних комунікацій та глобальної мережі
передачі даних разом із збільшенням рівня доступного значної кількості населення до цих мереж та
володіння відповідним комунікаційним обладнанням (модеми, Wi-Fi роутери тощо) та багатофункціональними
кінцевими
пристроями
(смартфони, айфони, комуп’ютери, ноутбуки, нетбуки, планшети тощо) через значне здешевлення
вартості пристроїв та телекомунікаційних послуг.
Значний розвиток технологій та техніки створює
можливості для постійного зростання послуг на
базі електронних комунікацій, які на сьогодні масово поширюються серед населення та домогосподарств. Крім того, цифрові технології та глобальні
комунікаційні мережі створили передумови для появи та поширення такого явища як кіберпростір
(віртуальний простір), який все більше зростає та
починає домінувати над фізичним простором. В таких умовах все більше поширюється нова цифрова
складова традиційних сфер економіки, соціальної,
політичної сфер, а саме: е-економіка, е-освіта, телемедицина, е-послуги, е-банкінг тощо. Крім того,
сьогодні цифрові технології, робототехніка, штучний інтелект, біогенетика, нейротехнології та поєднання людини і машини сприяють формуванню нового класу – класу професіоналів, де на відміну від
традиційного поділу на класи (за матеріальним,
національним та майновим принципом поділу на
класи) є знання, освіта, освіченість та професіоналізм. При цьому на фоні засилля раціоналізму,
уніфікації та масовості додатково до класу професіоналів приєднується зовсім новий – клас, який
отримав назву – креативний клас, де до знань,
освіти, освіченості та професіоналізму додається
креативне мислення та креативний погляд на звичайні традиційні процеси, речі, устої і звичаї. Отже,
людство вступає в нову епоху – епоху знань та кре-

ативності. Вказане створює передумови формування глобального, уніфікованого та стандартизованого ринку праці, а разом з цим і освітнього
простору, для забезпечення останнього висококваліфікованими, креативними спеціалістами незалежно від національності, віросповідання, культури, звичаїв, устоїв. Показовим трендом такої
уніфікації, універсалізації та глобалізації стали
проєкти з впровадження нових форм, видів та методів навчання із широким використанням цифрових технологій, електронних комунікацій (глобальної мережі передачі даних) та віртуального простору (соціальні мережі) тощо. Як не
парадоксально, але каталізатором впливу на сучасний освітній простір в цілому та вищу освіту
безпосередньо стали події, пов’язані із протидією
пандемії корона вірусу (COVID-19), коли світ закрився на карантин і комунікації залишилися тільки
на віртуальному рівні (у цифровому вимірі). Це
сприяло зростанню динаміки впровадження цифрових технологій та програм і проєктів інформатизації в усі сфери суспільства. Особливо це стало показовим в частині надання онлайн послуг з боку
держави, торгівлі та освіти, коли під час локдауну
навчання відбувалося дистанційно за допомогою
цифрових ресурсів, технологій та обладнання, адже
«у час глобальної інформатизації суспільства,
жорсткої конкуренції і швидких змін найбільш розвинуті й успішні країни спрямовують свою державну політику у напрямі модернізації освітньої
діяльності, а саме на підготовку нової генерації
фахівців, спроможних конкурувати на сучасному
ринку праці, здатних діяти в нестандартних ситуаціях й адаптуватися в умовах сьогодення» [6,
с.188]. Головна відмінність полягає у різній швидкості впровадження та поширення на національні
освітні простори цифрових технологій, віртуальної
реальності, онлайн режимів навчання та програм і
проектів з інформатизації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання широкого впровадження у
освітні простір цифрових технологій та програм і
проектів з інформатизації є наразі актуальним і досліджується широким загалом дослідників, серед
яких можна відзначити таких: Н. Басараб, В. Биков,
В. Безрученкj, Ф. Ващук, І. Вєтров, , І. Лопушинський, С. Карплюк, К. Січкаренко, А. Черній тощо.
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Незважаючи на досить широкий спектр проведених досліджень, питання цифровізації та інформатизації освітніх процесів вищої школи виступає
частиною загальної проблеми, котрій присвячується означена стаття.
Метою статті є дослідження подальшої широкої цифровізації та інформатизації вищої школи.
Виклад основного матеріалу. Питання цифровізації та інформатизації вищої школи, необхідно
розглядати у контексті усього освітнього простору,
адже «упровадження цифрової освіти має сприяти
створенню умов для оновлення форм, засобів, технологій та методів викладання дисциплін та
розповсюдження знань; розширенню доступу до
освіти всіх рівнів з урахуванням можливості побудови власної траєкторії навчання; розвитку в учнів
навичок ХХІ століття» [1, с.8]. При цьому необхідно враховувати, що «цифрова трансформація сучасної повної загальної середньої освіти передбачає
перехід від використання цифрових технологій
лише на уроках інформатики до їх застосування
кожним учителем, кожним учнем на будь-якому
уроці та поза межами закладу освіти в будь-який
час» [1, с.8]. Вказане у повній мірі стосується і
вищої освіти, оскільки майбутні студенти – це
випускники шкіл, і від того, який рівень комп’ютерних, ІТ та цифрових компетентностей та навичок
вони отримали в школі, це і буде початковим фундаментом у вищій школі. Отже, можна говорити
про досить нове явище як «цифрова грамотність»
або «цифрова компетентність», які в умовах подальшого розвитку науки, техніки і суспільства разом із комунікативними навиками і компетентністю
стають досить важливими життєвими компетентностями. На наш погляд, до сказаного потрібно додати кібернетичну грамотність, де важливим складовим елементом якої є кібергігієна. Так, у 2021
році «Єврокомісія поставила ціль, щоб до 2030 року
принаймні 80% всіх дорослих громадян ЄС мали
базові цифрові навички (зараз цей показник становить 58%)» [5]. Вказане підвищить конкурентоспроможність громадян на ринку праці та покращить рівень комфорту їх життя. Водночас високий
рівень цифрових життєвих компетентностей сприяє
швидкій адаптації майбутніх студентів до навчання
в умовах високого рівня цифровізації та інформатизації навчальних процесів у вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ) і разом із комунікативною компетентністю (знання іноземних мов) розширює
можливості отримання вищої освіти за межами кордонів нашої країни, адже «цифрові технології
роблять процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним» [13]. Аналогічно високий рівень вказаних компетентностей дає змогу
викладачам, методистам та розробникам освітніх
продуктів виходити на світовий ринок освітніх продуктів. Що з урахуванням зростання рівня онлайн
освіти у світі відкриває широкі можливості. Так,
В. Биков, розглядаючи питання «цифрової трансформації суспільства і розвиток комп’ютерно-технологічної платформи освіти і науки України»,
наголошує на тому, що «визначальним для галузі
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та

49
розвитку
інформаційно-освітнього
простору
України є створення цільового інформаційноосвітнього середовища неперервного розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників,
бібліотекарів та керівних кадрів освіти, ознайомлення їх з новими актуальними розробками в галузі
ІКТ; підвищення кваліфікації працівників ІТ
підрозділів методичних служб, навчальних закладів, наукових установ та органів управління
освітою педагогічних працівників з урахуванням
особливостей різних рівнів і галузей освіти, різних
типів навчальних закладів» [2, с.24]. Вказане дає
підстави говорити про резерв можливостей щодо
задоволення попиту на навчальні послуги в частині
оволодіння разом із професійними знаннями студентів під час навчання у ВНЗ, цифровими компетентностями та навичками в тому числі. Збільшуючи тим самим загальний рівень цифровізації та інформатизації суспільства в цілому. При цьому
цифровий освітній простір (далі – ЦОП) формує
глобальний освітній простір, який вимагає ще більшої уніфікації, стандартизації та інтеграції національних освітніх просторів. Прикладом таких процесів є Болонський процес, в рамках якого відбувається формування єдиного європейського
освітнього простору. Учасниками цього процесу є
понад 48 країн (як країн-членів Європейського Союзу, так і країн, що входять у європейський
простір). Формування глобального освітнього простору (далі – ГОП) відбувається під впливом становлення глобального ринку праці, коли сучасний
ринок праці вимагає від робітника високої
кваліфікації, знань та умінь та можливості
працювати в мультикультурних, національних,
релігійних командах з високим рівнем свободи, рівності та толерантності. І, найголовніше, все це
відбувається на фоні високої мобільності суспільства, коли суспільство отримало нові форми так
званого «кочового суспільства». Тобто, нові робочі
місця та\або робота над новими проектами залежать від транснаціональних корпорацій, як головних сучасних роботодавців. У таких умовах національні уряди, національна влада та бізнес розглядаються глобальним бізнесом лише як допоміжний
інструмент забезпечення безперебійної роботи глобальних команд, які виконують роботи на певній
території. Це стосовно робіт у матеріальній сфері.
Що стосується віртуальної сфери, то фізичне переміщення як студентів, так і працівників не потрібно, оскільки всі інформаційні та комунікативні
процеси відбуваються з цифровим форматом даних
(інформації) і завдяки міжнародним електронним
комунікаціям та глобальній мережі передачі даних
можна працювати та навчатися віддалено (в онлайн
режимі). Так, «Навчальні онлайн ресурси вже
більше 10 років існують у світовій практиці. Поштовхом до всесвітньому поширенню цього формату послужила ініціатива Массачусетського технологічного інституту (MIT) в 2001 році, коли був
запущений проект Open Course Ware, в рамках
якого було відкрито вільний доступ до матеріалів
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навчальних курсів цієї навчальної інституції (планам курсів, конспектами, а іноді і відеозаписів
лекцій, домашніх завдань, екзаменаційних питань і
ін.).» [14, с.2]. При цьому необхідно звернути
увагу, що «станом на 2018 рік в світі сьогодні
налічується понад 43 мільйонів онлайн-студентів»,
при цьому «в Китаї і Південній Африці кожен десятий навчається дистанційно», а «у США 30% студентів пройшли навчання як мінімум по одному онлайн-курсу» [14, с.3]. Вказані цифри тільки
підтверджують тезу, що «інформаційно-комунікаційні та цифрові технології надають можливість інтенсифікувати освітній процес, підвищити рівень та якість сприйняття, розуміння та засвоєння знань», коли «за допомогою медіа- та
інтерактивних засобів вчителям легше використовувати підхід до викладання на основі впровадження інноваційних підходів, включаючи використання «кейсів», дослідно-пошукової роботи,
навчальних ігор» і, «як результат, діти набагато
краще засвоюють інформацію та формують
відповідні навички, перебуваючи в емоційно-комфортному середовищі, не втрачають бажання навчатися, генерувати ідеї та творити» [13]. Це є досить актуальним в умовах поширення нової парадигми освіти, що отримала назву – постійне
навчання впродовж життя, коли отримання вищої
освіти на початку кар’єри є тільки початком для
набуття наступних компетентностей, навичок та
знань. Темпи змін, що відбуваються в усіх сферах
суспільства, економіці та виробництві в сучасних
умовах тільки прискорюються і відлік йде вже на
десятиліття. Ось чому традиційне уявлення про
освіту та роботу вже застаріли, коли людина отримувала освіту і все життя працювала на одному
місці в одній фірмі, заводі тощо. Сучасний ритм
життя та нова мобільність формують нове суспільство – кочове, яке переміщується за роботою, не
веде осілого способу життя і періодично змінює
напрям своєї діяльності, а це потребує отримання
нових знань. Крім того, технології, техніка також
постійно змінюються, що також вимагає оновлення
знань та отримання додаткових знань, компетентностей та навичок. В таких умовах виникло таке
явище як постійне навчання впродовж життя, яке
забезпечується за допомогою короткострокових
курсів, семінарів, вебінарів тощо. Це почало впливати на традиційний ринок освітніх послуг, який
був представлений класичними ВНЗ. Поштовхом
для цифровізації та інформатизації вищої освіти на
глобальному (світовому) рівнях став розвиток
міжнародних електронних комунікацій, глобальної
мережі передачі даних, інформаційно-комунікаційних технологій, цифровізація інформаційних та комунікативних процесів, поява віртуального простору, а також можливість доступу до цього широких верств населення. Що в кінцевому результаті
вплинуло на формування ринку нових освітніх послуг, появі таких нових понятть як цифрова освіта,
діджиталізація, онлайн уроки, онлайн курси, вебсемінари та тренінги, авторські блоги та сторінки в
соцмережах (де викладач в реальному часі комунікує із слухачами). Ринок таких освітніх послуг
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постійно зростає, разом з цим зростає кількість
відповідних освітніх платформ, на базі яких можна
отримати широкий спектр освітніх послуг (навчання за багатьма напрямами). На сьогодні
«найбільш перспективними є гібридні моделі, що
пропонують blended learning – суміш онлайн і
офлайн-навчання», на якій працює «одна з трьох
найбільших американських МООК-платформ
Udacity» [14, с.3], де «МООК – це масові відкриті
онлайн-курси». Так, «Починаючи з 2014 року, платформа (Udacity) пропонує платні курси з постійним
супроводом, перевіркою завдань, зворотним зв'язком і дипломами як альтернативу безкоштовним самостійним курсам», які «створюються на кошти
компаній, зацікавлених в кваліфікованих працівниках і супроводжуються їх експертами» [14, с.3].
Прикладом таких курсів можна привести «курс по
створенню додатків на Android (коштує 300 доларів
США, проходить 2 місяці), створений компанією
Google для популяризації Android і розвитку нових
додатків та включає в себе зворотний зв'язок по
проектам, супровід викладачів і фінальні сертифікати» [14, с.3]. Зростаючий запит з боку компаній
та працівників у такій формі навчання/підвищення
кваліфікації сприяє подальшому росту цього сегменту освітнього простору. Так, «починаючи з 2012
року неухильно росте кількість онлайн курсів і чисельність користувачів, які реєструються на ці
курси, а також створюються нові онлайн-платформи», а саме «загальна кількість доступних інтернет-користувачам МООК наближається до 10
тис.» при цьому «понад 700 університетів у всьому
світі включилися в гонку по створенню власних
МООК», а «чисельність слухачів онлайн-курсів в
2017 році склала близько 81 млн.долірв США» [14,
с.3]. Тобто, вказаний тренд набуває обертів. Позитивним моментом стрімкого розвитку онлайн навчання є те, що «розміщення МООК на міжнародних
платформах стає способом популяризації культури
різних країн і інструментом підвищення статусу
національних систем вищої освіти в світі» [14, с.3].
Що стосується нашої країни, то практична реалізація державної політики щодо цифрової освіти
та цифровізації традиційної освіти справа почала
набувати обертів лише під впливом карантинних
заходів у зв’язку із пандемією коронавірусу
(COVID-19), коли традиційна очна форма навчання
стала неможливої і необхідно було переходити на
дистанційні форми навчання (в режимі онлайн) у
школах та ВНЗ. Впродовж двох останніх років в
Україні було здійснено в рази більше заходів із
цифровізації та інформатизації освіти, ніж в усі попередні роки. На сьогодні почали функціонувати
такі освітні платформи: АCCENT (http://accent.com/ua/),
Mozaik
(https://edpro.com.ua/),
E-SCHOOLS (https://e-schools.info/), SmartKids
(http://rozumniki.com/info/experiment/),
онлайнплатформи
з
ментальної
арифметики
(https://indigomental.com.ua/) [15],
МійКлас
(https://miyklas.com.ua) [8], та симулятори (ігрові та
симуляційні технології формування ключових компетенцій майбутніх фахівців у сучасному освітньому просторі України): бізнес-симуляція ViAL+,
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симуляція Sigam (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), з
ZDSimulator – тренажером керування локомотивом
та
усуненням
несправностей
(Козятинське
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту) [15], тренажер з правопису
української мови (https://webpen.com.ua) [8]. Також
на сьогодні створено та наповнено лекціями та уроками відповідні Інтернет-ресурси, серед яких
можна виділити такі: онлайн-курс у формі корисних
порад
з
української
літератури
(https://courses.ed-era.com), курс лекцій з української літератури (https://wisecow.com.ua), експресуроки української мови від Олександра Авраменка
(http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky) [8], а також
Інтернет ресурси для допомоги викладачам: Національний вебінар МОН України з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів
загальної
середньої
освіти
(https://www.youtube.com/watch?v=SfNraWhOg2c&
feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yTWQMStCCn05H
RBU7o2kfcjJBrqB3cLwinrO_ThnCUBCbkFswfsYHJ
6I),
онлайн-курси
для
вчителів
https://educationpakhomova.blogspot.com/2019/11/bl
ogpost_21.html?fbclid=IwAR2R2wE03y3FoDup_VB4C
6OE02AZ8CkquMQzYNW1HKf3jepxD9LNNEgz0q
0),
онлайн-сервіси
для
вчителів
http://osvita.ua/school/71967/?fbclid=IwAR0QTaSZb
5_kjzcEq0ecNZHiM1pTw8ZB7t41nYFDpaK6FUN61m
WbAgeqks) [8]. Вказане дає право говорити про те,
що впровадження сучасних тенденцій в освіті досить швидко впроваджується на рівні національного освітнього простору силами окремих навчальних закладів, викладачів та науковців, а також ведуться спроби «згуртування» напрацьованого
освітнього ресурсу в рамках єдиної цифрової
освітньої платформи. Як відзначає В. Лапінський
«сучасна освітянська спільнота потребує створення
електронної освітньої платформи, куди може зайти
будь-хто: вчитель, батьки, учні, і знайти там для
себе цікаві й сучасні освітні матеріали», «вчителі –
з методик викладання, батьки та діти – з допоміжних матеріалів» [15]. О. Онищенко в рамках
дослідження результатів дистанційного навчання
навесні 2020 року виокремлює (викликані переходом на онлайн навчання) такі переживання викладачів та вчителів як: «Страх. Чи впораюся я з новими викликами і реаліями, чи зможу опанувати всі
ці інструменти й платформи?; Гордість. Усе робиться в шаленому темпі і втілюється миттєво; Сатисфакція. Є шикарна можливість підвищити престижність учительської професії; Свобода. Бюрократична машина не встигає за швидкими змінами
в освіті, а тому є «можливість вільно творити» [9].
Також О. Оніщенко звертає увагу на те, що «дистанційне навчання – це не просто уроки по Інтернету», адже «для його організації потрібні електронні ресурси, спеціальним чином організована
самостійна робота учнів, система контролю знань»,
зібрані «в одному місці інструменти, методики і
кращі ідеї» і «щоб усе це було зібране на одній
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платформі, щоб учні чи батьки не ганяли по різних
сайтах і електронних поштах своїх учителів», а
могли отримати все на одній освітній платформі,
наприклад на «Національній електронній платформі освіти» [9]. Так, відповідно до статті 75 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на
період до 2029 року» та Плану заходів на 2017-2029
роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» створена
та введено у використання Національну освітню
електронну платформу (далі – Платформа). Що
наближує вітчизняний освітній простір до ЦОП та
ГОП. На сьогодні на цій Платформі представлені
«матеріали для 5-11 класів: відеоуроки; тести; матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів: українська література, українська мова,
біологія, біологія та екологія, географія, всесвітня
історія, історія України, математика, алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи правознавства, природознавство, фізика,
хімія, англійська мова та зарубіжна література» [3].
Вказане є позитивним кроком щодо поширення
впровадження цифровізації та інформатизації (формування національного сегменту ЦОП). Але цього
недостатньо, адже напрацювання стосуються лише
середньої школи, а вища школа, на жаль, не представлена на цій освітній платформі. Хоча для розвитку комунікативних компетентностей студенти
можуть використовувати матеріали щодо вивчення
української та англійської мов для середньої
школи.
Що
стосується
повноцінного
функціонування Плаформи для вищої школи, то це
питання у процесі розробки. На сьогодні ВНЗ самотужки створюють, підтримують та наповнюють
власні сайти, освітні платформи. Це що стосується
традиційної вищої освіти, представленої у ВНЗ
згідно із спеціальностями відповідно до освітніх
програм. Це, так звана, «формальна освіта» –
«освіта, яка здобувається за освітніми програмами
відповідно до визначених законодавством рівнів
освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і
передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання
відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій,
що визнаються державою». Певне відставання традиційної формальної вищої освіти від сучасних
світових тенденцій спостерігається серед ВНЗ державної форми власності (бюрократизація, фінансування, матеріально-технічна база). В свою чергу,
недержавні ВНЗ, маючи більший рівень академічної автономії та фінансову незалежність від бюджетного фінансування, швидше впроваджують елементи цифровізації та інформатизації в освітні процеси та наближаються до повноцінного входження
у ЦОП і далі – у ГОП. Але слід відзначити, що усі
напрацювання та дії у повній мірі залежать від людського фактору, коли є особиста зацікавленість
керівництва ВНЗ. Ось чому стрімкий розвиток програм та проектів з питань цифровізації та інформа-
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тизації (опанування ЦОП) більшою мірою стосується неформальної освіти, яка здобувається та
такими формами (визначено Законом України «Про
освіту»): дистанційна форма здобуття освіти, мережева форма здобуття освіти, екстернатна форма
здобуття освіти (екстернат), здобуття освіти на робочому місці, дуальна форма здобуття освіти в рамках сучасного тренду – безперервна освіта впродовж життя. Адже там виробником освітнього контенту (драйверами освітніх процесів) виступають
вчителі, викладачі, творчі колективи та незалежні
фахівці. Тим більше широке використання інформаційно-комунікаційних технологій, новітніх досягнень комунікаційних технологій, кінцевого
обладнання та можливостей соціальних мереж
відкривають перед викладачами можливості викладати перед глобальною (світовою) аудиторією на
різних відомих освітніх міжнародних платформах.
Що стосується вітчизняного освітнього простору
(далі – ВОП) та вітчизняних студентів, то
відповідно до Закону України «Про освіту» «мовою
освітнього процесу в закладах освіти є державна
мова», а тому для можливостей мережевої форми
освіти (вітчизняний ВНЗ та зарубіжний ВНЗ) необхідно мати високий рівень мовленнєвої компетентності (знання іноземної мови на рівні не менше ніж
В2 за міжнародною класифікацією). Це є певним
стримуючим фактором як серед студентів, так і серед викладачів. Але для мережевої освіти важливим
є заінтересованість зарубіжних ВНЗ у рівноправній
співпраці, коли не тільки наші студенти і викладачі
навчаються\викладають\стажуються за кордоном, а
і навпаки. На жаль, прецедентів такої співпраці
дуже мало. До основних факторів такого стану речей можна віднести: застаріла матеріально-технічна база, низький рівень цифровізації та інформатизації навчальних процесів, низький загальний
цифрової-, ІТ- та кібер- компетентності серед
викладацького-методичного персоналу, відсутність
діалогу на рівні освіта-наука-виробництво. Ось
чому у вітчизняних ВНЗ дуже малий відсоток
викладачів, які пройшли стажування за кордоном і
повернулися викладати додому, а також викладачів-іноземців. Це все є наслідком відсутності планомірних та обґрунтованих заходів з реорганізації
та реформ ВОП з моменту проголошення незалежності та побудови національного освітнього простору. На сьогодні національний освітній простір
формує «861 закладів усіх рівнів акредитації та
форм власності, у тому числі 198 університетів,
58 академій, 110 інститутів, 1 консерваторії, 231 коледжу, 136 технікумів та 127 училищ» [4, с.11].
Така «масовізація» вищої освіти за умови катастрофічного зменшення запиту від сфери виробництва та наукової сфери створила передумови для
формалізації отримання вищої освіти, яка не дає
конкурентних переваг при працевлаштуванні ні в
Україні, ні в світі» [4, с.11]. Тобто, в сучасних реаліях велика кількість вітчизняних ВНЗ не переросла у якість освіти і не створила передумови для
формування потужних національних освітніх кластерів, на базі співпраці профільних вузів. На наш
погляд, подальша цифровізація НОП та інтеграція
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вітчизняних ВНЗ у глобальний (світовий) освітній
простір сприятимуть переформатуванню існуючих
ВНЗ шляхом укрупнення та кластеризації за напрямами (за профілями навчання), адже постійне скорочення кількості студентів при великій кількості
вітчизняних ВНЗ посилить конкуренцію серед
вишів. Крім того, подальша інтеграція в європейський освітній простір (болонський процес) сприяє
збільшенню кількості українських студентів, які
вибирають навчання у європейських ВНЗ, що також посилює конкуренцію на ринку надання
освітніх послуг. У зв’язку з цим у вітчизняних ВНЗ
залишається досить короткий проміжок часу для
реформування вишу до рівня провідних ВНЗ
Європи. Слід відзначити, що на процеси реформування ВНЗ впливає багато факторів, вирішення
яких знаходиться як на рівні можливостей самого
вузу, так і на державному рівні. Це стосується ВНЗ
різних форм власності. Перш за все держава повинна запропонувати таку модель реформування
вищої освіти, яка б відповідала потребам України,
а також була конкурентоздатна на європейському
та глобальному ринках надання освітніх послуг та
ринках праці. Відповідно повинні бути створені законодавчі, фінансові та податкові умови реформування вітчизняних ВНЗ. Поштовхом до цього є
адаптація законодавства у сфері освіти до норм
сьогодення. Так, в законі України «Про вищу
освіту» (далі – Закон) з’явилися такі поняття та їх
визначення як: «автономія закладу вищої освіти»,
«академічна доброчесність», «академічна мобільність», «академічна свобода», якими регламентується функціонування ВНЗ. Також адаптовано до
світових стандартів рівні та ступені вищої освіти,
коли «підготовка фахівців з вищою освітою
здійснюється за відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий
рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень;
третій
(освітньо-науковий/освітньо-творчий)
рівень», що «є підставою для присудження
відповідного ступеня вищої освіти: молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії/доктор
мистецтва.» (стаття 5 Закону), а також встановлено
«стандарт вищої освіти», який «визначає такі вимоги до освітньої програми: обсяг кредитів ЄКТС,
необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, та результатів їх навчання; перелік обов’язкових компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання; форми атестації
здобувачів вищої освіти; вимоги до створення
освітніх програм підготовки за галуззю знань,
двома галузями знань або групою спеціальностей (у
стандартах рівня молодшого бакалавра), міждисциплінарних освітньо-наукових програм (у стандартах магістра та доктора філософії); вимоги професійних стандартів (за їх наявності).» [8]. Таким
чином, повноцінне впровадження згаданого вище
наблизить вітчизняну вищу освіту до європейського та світового рівнів, тим самим дасть змогу
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українським студентами отримувати у себе вдома
професійну освіту, яка є конкурентною на світовому ринку праці. Крім того, необхідно звернути
увагу, що питання набуття інформаційно-комунікаційної, комунікативної (знання іноземної
мови), інноваційної компетентностей та навчання
впродовж всього життя (визначено у законі
України «Про освіту» та у Концепції нової української школи) дає змогу говорити про підготовку
спеціалістів нової формації, які можуть відносити
себе до класу професіоналів та креативного класу.
Тобто, запит з боку суспільства є високим, зважаючи, що відкриття кордонів та спрощення візового
режиму сприяло розширенню світогляду та життєвого світу громадян нашої країни, які тепер можуть самі порівнювати ефективність освітніх послуг вдома та за кордоном.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи дослідження питань цифровізації та інформатизації вищої школи, можна
відзначити таке. Розвиток освітньої сфери відбувається разом із усіма сферами суспільства, а тому
рівень цифровізації та інформатизації є прямо пропорційним загальному рівневі цифровізації суспільства, влади та бізнесу, і у подальшому залежить
від запиту суспільства на використання новітніх
цифрових технологій у повсякденному житті, науці
та виробничій сфері. Наступним важливим кроком
є формування та реалізація відповідної державної
програми щодо реформування вищої школи. В рамках якої пропонуємо здійснити оптимізацію кількості ВНЗ, створення спеціалізованих кластерів,
включивши до складу провідні вузи (обов’язково
ті, які фігурують у світових рейтингах), передбачити фінансову підтримку та матеріально-технічне
забезпечення, створити умови для залучення
найкращих вітчизняних/світових викладачів, методистів, експертів для викладання, забезпечити
фінансування постійного підвищення кваліфікації
та рівня компетентностей викладачів та методистів.
І, найголовніше, – створити такі умови, щоб викладач, методист пройшовши стажування/навчання за
кордоном, повернувся працювати в Україну у вітчизняний ВНЗ. Створити пілотний проєкт для
напрацювань та подальшого впровадження у широке використання відповідної моделі взаємодії
ВНЗ-наука-держава-безнес. Головним результатом
вказаних заходів повинна стати така модель вищої
школи, яка б була здатна забезпечити надання
освітніх послуг світового рівня, створити передумови появи вітчизняних ВНЗ та освітнього продукту на провідних освітніх платформах.
Зважаючи на те, що відбувається подальший
розвиток усіх сфер суспільства, а разом з цим і
сфери освіти під впливом цифрової та промислової
революцій, коли суспільство переходить на постінформаційний та постекономічний рівні розвитку,
тому питання цифровізації та інформатизації вищої
школи потребує подальших досліджень.
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ABSTRACT
The article analyzes the ongoing reforms in the higher education system of Uzbekistan, including the "concept
of development of the higher education system" and the gradual implementation of the priorities set out in it,
educational programs and measures for distance learning. Also, the essence of modern higher education and its
tasks, ensuring the quality of education for the education of human-professional personality, strengthening the
stratified approach to ensure the continuity of education in educational institutions, individual approach to education and the formation of his personality and pedagogical qualities. Factors of increasing team responsibility, a
scientific approach to the student's personality, and personality development are highlighted.
Keywords: education system, educational activities, modern education, progressive education, professional
skills, scientific and technical innovation, educational information.
Introduction
Theoretical and practical knowledge, educational
and methodical literature, visual-interactive, multimedia teaching aids, which are the basis for teaching, are
used as a tool in the implementation of pedagogical activities. In this case, based on the purpose of education,
to ensure that students acquire a set of knowledge, professional skills and competencies, to explain, demonstrate, observe, practice together, play mental games,
control the process of learning and behavior, ensure the
correction of deficiencies effect for. In short, maturity
is ensured as a result of the acquisition of personal and
professional qualities in the learner. In modern education, there are many technologies aimed at achieving
professional maturity and theoretically they can be divided into groups such as interpretive – educational
technologies, person-centered technologies of education and technologies aimed at the development of education. Therefore, in recent years, Uzbekistan has developed a system of measures to radically modernize
and improve the education system, which has been consistently introduced into society. In particular, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On
approval of the Concept of development of the higher
education system of the Republic of Uzbekistan until
2030” [1], adopted on October 8, 2019, identifies important tasks and is actively implemented in society.
The decree stipulates “development of public-private
partnership in higher education, increase of higher education coverage by 50% on the basis of organization

of state and non -state higher education institutions in
the regions, creation of a healthy competitive environment in the field”. As noted by Mirziyoev, “... Last
year, 19 new universities, including 9 branches of prestigious foreign universities, were opened for the development of higher education. In cooperation with leading foreign universities, training on 141 joint educational programs has been launched. A total of 146,500
students were admitted to higher education institutions,
which is twice as many as in 2016” [2]. These measures
are aimed at achieving the development of society
through the implementation of tasks such as educating
competitive personnel in a market economy, focusing,
firstly, on attracting more young people to higher education, and secondly, improving the system of training
qualified personnel to compete in the labor market. Another important task set out in the Concept for the Development of the Higher Education System is to raise
the content of higher education to a qualitatively new
level, to establish a system of training highly qualified
personnel who can make a worthy contribution to the
sustainable development of the social sphere and the
economy. A number of measures are being taken in this
direction. Especially in today’s global pandemic, reforms in the higher education system are being continued. In this regard, the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev on April 30, 2020 “Issues
of quality completion of the current academic year, organization of final and entrance exams” [3] “Due to the
pandemic, remote technologies have been introduced
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into the system and 7 million students and more than
500,000 students in more than 10,000 educational institutions have been taught online. This new mechanism
ensures the timely acquisition of science in quarantine
conditions ... We have absolutely no right to delay the
work on improving the edu cation system due to the
pandemic” he said. It was also noted that, depending on
the situation, it is necessary to review the workload and
programs, to pay more attention to the development of
practical skills in higher education. The main goal of
the ongoing reforms is to form competitive qualities in
young people and achieve social development through
the further development of the higher education system.
The main part
It is known that education is a comprehensive historical and cultural phenomenon, in which it is appropriate to consider as a system of educational and upbringing activities aimed at the acquisition of certain
knowledge and related skills, rules of conduct. In this
regard, Paul Ramsden, commenting on university education, gives the following classification of teaching:
Information education;
Teaching students as an organization of educational activities;
Teaching as a way of providing reading [4].
In his opinion, this classification is of practical importance in the assessment of pedagogical and educational activities, and even important for the classification of teaching techniques. Of course, according to the
researcher A.Juraev [5.15], teachers should have the
following professional qualities:
high level of ideology;
higher technical knowledge, skills and qualifications;
high pedagogical and psychological training.
The analysis showed that traditional forms of
teaching are no longer able to organize the modern educational process and fully address the issues of elearning and distance learning. Thus, there is a need to
use programmed teaching aids and combine them with
traditional pedagogical technologies to increase the effectiveness of the teaching and learning process. Therefore, today society is placing new demands on education. The increase in the number of claims is due to a
number of factors. The main ones are the expansion of
the labor market and the emergence of new occupations. Due to this, the formation of new professional
qualities, professional knowledge in specialists and the
development of their professional consciousness is becoming more urgent. This, in turn, requires a special
professional responsibility from the specialist, in this
regard, the researcher N. Sagindikova: “Responsibility
is one of the necessary and important professional qualities of future professionals. Qualities that professionals
need in society: to be able to make independent decisions and move freely, to be ready to take responsibility
in any professional situation, to be able to set goals in
the team, to choose the optimal path to success. It can
be said that each profession has its own requirements
and rules for its specialists, and if we include them in
one model, responsibility plays an important role at
their center” [6.12]. This means that the development
of any industry is directly related to the professional
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qualities, such as knowledge, skills, qualifications, experience, as well as professional responsibility of professionals working in that field.
In a modern education system, it is important that
the main focus is on the learner. In this case, “the individual action of the learner, the acquisition of
knowledge, the formation of skills and abilities are the
basis for the effective functioning of the system. The
full functioning of this system and its ability to achieve
the desired results depends on the availability of educational and methodological base for education, the creation of technology for their use” [7.25].
Innovative or new, progressive education in the
training of personnel, taking into account the humanitarian factors, it involves an approach based on the principles of personality, humanity, which, in turn, implies
the development of professional skills in students
[8.13-35]. This includes “modernization of the educational process in higher education institutions, development of professional competence of teachers in improving the quality of the training system, equipping them
with modern professional knowledge, skills and abilities in the field, independent creative use of scientific
and technical innovations and solving promising tasks.
Development of acquisition skills is an important task”
[9.216].
Also, today’s evolving science and technology, information and communication technologies, it is impossible to imagine the era without professionals with
modern knowledge, creativity, skills and experience.
This, in turn, poses a number of important challenges
to the system of continuing education, including officials and professors of higher education institutions. All
this is connected with the pedagogical process, the
structure of which was shown by Professor R. Samarov
as follows: “Although the pedagogical process as a system consists of five elements (namely: - the purpose of
education (i.e., why to teach), the content of educational information (what to teach), teaching methods,
means of pedagogical communication (how to teach),
educator ((teacher, teacher) who, what human -specialist should teach), learner ((student, listener, student) in
which specialty, in what field should be an expert) ...”
[10.9-15]. It is obvious that the educational, scientific
and pedagogical processes are closely linked to the mutual goal, and education cannot be carried out separately from education, and education from education.
Conclusion
In conclusion, the strengthening of a differentiated
approach to ensure the continuity of education in educational institutions, increasing the responsibility of
teachers and pedagogical teams in the formation of individual approach to education and the formation of his
personality, increasing attention to the scientific approach to personal development. Because the stratified
approach:
Performs many other tasks, such as optimizing the
internal performance of management structures
through the development of proposals for improving
organizational structures, decision-making processes,
management style, training and placement of specialists[11.1761].
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Delivery of learning materials of different complexity for students;
Treat students in a way that takes into account
their level of knowledge, abilities, direction of education;
Assignment of educational tasks, taking into account the level of mastery of each student;
Provides education to learners, taking into account
that it is a unique, microcosm.
This, in turn, teaches students to form knowledge,
worldview, life choices, culture, self-awareness, the
formation of a positive “I”, professional training, selfcontrol, motivation, motivation, counseling, communication (professional); assessment (pedagogical), teaching discipline, providing comfort (therapeutic), education, value formation (including professional values);
shows that it performs tasks such as teaching goal setting and identifying acceptable ways to achieve it[12].
Therefore, in view of today’s requirements, it is
advisable for a teacher to adhere to the following psych
technical qualities during his career:
Take into account the composition of the audience
(specialization (technical, humanitarian, etc.), age, etc.)
in teaching;
To give examples on the topic in connection with
real life (specific pedagogical situation);
Pay special attention to the accuracy, relevance,
novelty of the transmitted educational information;
Creation of an electronic information educational
environment, taking into account modern information
and methodological systems in the development of pedagogical competence;
In visualizing educational information, it is important to pay attention to its practical significance and
to pay attention to others.
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АННОТАЦИЯ
Цель: Разработать рациональные адаптированные комплексы упражнений для детей с умственной
отсталостью.
Метод
Применялись методы сбора информации, подбора упражнений, обучения, практического использования комплекса упражнений, эффективного его запоминания.
Результат
Были реализованы поставленные задачи для каждой конкретной обучающей ситуации.
Выводы: адаптированные комплексы упражнений для умственно отсталых детей могут очень сильно
отличаться друг от друга. В зависимости от поставленных задач, патологии ребенка, его психического
состояния тренер (педагог) составляет упражнения, модифицирует их, корректирует в зависимости от ситуации здесь и сейчас.
ABSTRACT
Background: Develop rational tailored exercise complexes for children with mental retardation.
Methods
Methods of collecting information, selecting exercises, training, practical use of the complex of exercises,
effective memorization were used.
Result
The set tasks were implemented for each specific training situation.
Conclusion: adapted exercise complexes for mentally retarded children can be very different from each other.
Depending on the tasks, the pathology of the child, his mental state, the trainer (teacher) makes exercises, modifies
them, corrects them depending on the situation here and now.
Ключевые слова: адаптированная физическая культура, умственная отсталость, психические функции.
Keywords: adapted physical culture, mental retardation, mental functions.
Адаптивная физическая культура, как рационально организованная двигательная активность,
применяется в работе с инвалидами [1, 2]. К ней относятся физические упражнения, природные и гигиенические факторы [4]. Педагог или инструктор
детских дошкольных учреждений и школ должен
быть знаком с основными компонентами адаптивной физической культуры (задачами, средствами и
методами).
Физическое упражнение в этом случае необходимо рассматривать как специфическое средство, с
помощью которого достигается направленное воздействие на занимающегося, решаются коррекционно-развивающие, компенсаторные, лечебные и

профилактические, образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи [3, 6].
В детских дошкольных учреждениях некоторые дети могут оказаться, в последствии, с диагнозами нарушения психического развития. Инструктор может первым заметить отклонения в развитии
ребенка, индивидуально организовать его двигательную активность и способы запоминания информации [2, 5, 6].
Цель: Разработать рациональные адаптированные комплексы упражнений для детей с умственной отсталостью.
Материалы и методы:
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На базе некоммерческой организации сопровождаемого проживания в селе Давыдово, Борисоглебского района, Ярославской области тренером
Царевой Натальей Геннадьевной был адаптирован
комплекс упражнений для детей с умственной отсталостью. В процессе занятий адаптивной физкультурой были выявлены методы и особенности
запоминания необходимого комплекса упражнений, числа повторений, соблюдения точности движений.
Умственную отсталость специалисты позиционируют как состояние психического недоразвития, характеризующееся многообразными признаками как в клинической картине, так и в комплексном проявлении физических, психических,
интеллектуальных, эмоциональных качеств [4,6].
Адаптивная физическая культура для детей с
умственной отсталостью это не только средство
устранения недостатков в двигательной сфере, но и
большой стимул для полноценного физического
развития, укрепления здоровья, адаптации в социуме [1].
На первом этапе занятий тренер наблюдала
как дети справляются с каждым упражнением. В
процессе занятий было отмечено нарушение основных движений:
— неточность движений в пространстве и времени;
— грубые ошибки при дифференцировании
мышечных усилий;
— отсутствие ловкости и плавности движений;
— излишняя скованность и напряженность.
Недостатки высших уровней регуляции порождают низкую эффективность операционных
процессов всех видов деятельности, что проявляется в плохой координации сложных двигательных
актов, низкой обучаемости движениям, косности

сформированных навыков, недостатках целесообразного построения движений, затруднениях при
выполнении или изменении движений по словесной инструкции [4].
Тренером были учтены особенности психики
умственно отсталых детей характеризующиеся следующими проявлениями:
1. Недостаточность мыслительной деятельности на всех уровнях: наглядно-действенный,
наглядно-образный, словесно-логический.
2. Восприятие с замедленным темпом и объемом.
3. Нарушение речи носило системный характер и распространялось на все функции речи —
коммуникативную, познавательную, регулирующую.
4. Память характеризовалась слабым развитием и низким уровнем запоминания, сохранения,
воспроизведения. Это касалось как словесного материала, так и движения.
5. Внимание характеризовалось малой устойчивостью, трудностью его распределения, замедленностью переключения.
6. Дети были крайне безинициативны, не
умели самостоятельно руководить своей деятельностью.
7. Отмечалась эмоциональная незрелость, нестабильность чувств, трудности в понимании мимики и выразительных движений. Наблюдались
случаи то выраженного эмоционального спада, то
повышенной возбудимости.
Составленный тренером комплекс упражнений, включал упражнения на согласованное движение рук и ног, динамическое и статическое равновесие, развитие подвижности в суставах и выносливости, коррекцию осанки, и был направлен на
укрепление и развитие моторно-двигательных
функций (рис. 1,2.).

Рис. 1,2. Упражнения выполняются с тьютором и тренером.
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Для коррекции и развития психических функций и активации наглядно-действенного уровня
мышления упражнения выполняли: тренер, тьютор
и ребенок.
Для лучшего восприятия на освоение двигательных действий было потрачено больше времени.
Задействовали речь. Все упражнения проговаривались вслух.
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Каждое физическое упражнение многократного повторялось. Тренер, а затем тьютор контролировали исходную позицию каждого упражнения.
Для удержания внимания, делались передышки.
Для лучшего запоминания очередности упражнений была применена методика визуальной подсказки в виде напечатанного списка упражнений с
фотографией тьютора в исходной позиции (рис.
3,4).

Рис. 3,4. Исходная позиция для каждого упражнения.
С помощью разработанного комплекса упражнений решались задачи:
✓ укрепление связок и суставов,
✓ улучшение крово – и лимфообращения,
которое способствовало улучшению обмена веществ в организме,
✓ благоприятное влияние на мозговое кровообращение и центральную нервную систему,
✓ улучшение функции всех сенсорных систем,
✓ целенаправленные воздействие на целый
ряд психических функций (память, внимание, эмоции, волю).

Диагноз умственной отсталости часто сопровождает другую сочетанную патологию инвалидов,
поэтому тренеру (педагогу) приходится индивидуально и тщательно разрабатывать комплекс упражнений для каждого ребенка.
Так ребенку с синдромом каудальной регрессии (основного диагноза), перемещающегося на инвалидной коляске и на руках, тренером Царевой
Натальей Геннадьевной был разработан адаптированный комплекс упражнений, направленный на
мелкую моторику пальцев рук и расслабление верхних конечностей (рис.5,6).
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Рис.5,6. Подбор упражнений и их объяснение.
Упражнения на мелкую моторику активируют
процессы психической и познавательной деятельности, увеличивают объем зрительной, осязательной и слуховой памяти. Упражнения для расслабления верхних конечностей формируют наглядно-образное
мышление
и
зрительно-моторную
координацию, развивают мышечно-суставное чувство.
В этом случае с помощью разработанного комплекса упражнений решались задачи:
✓ представление о схеме собственного тела,
✓ умение выполнять виды движений и расслаблений по словесной инструкции,
✓ сочетание показа физических упражнений,
словесного объяснения и выполнения (задействовать максимальное количество анализаторов),
✓ создание положительного эмоционального
фона (музыка для упражнений на расслабление),
✓ примирительные акты в случае конфликтов, возникающих вследствие неустойчивого психического состояния, неудачи, разногласий, эмоционального дискомфорта, отсутствия внимания.
Выводы: адаптированные комплексы упражнений для умственно отсталых детей могут очень
сильно отличаться друг от друга. В зависимости от
поставленных задач, патологии ребенка, его психического состояния тренер (педагог) составляет
упражнения, модифицирует их, корректирует в зависимости от ситуации здесь и сейчас.
Заключение. Рациональность методов, способов и задач лечебной физкультуры заключается в

индивидуальном подходе к каждому ребенку и лабильности применяемых средств для достижения
успешных результатов.
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ABSTRACT
Analyzing the electoral absenteeism turnout between 1990 and 2009, one can observe a strong decreasing
tendency. Given the various factors that generate absenteeism mentioned in the literature, in this paper we aim to
analyze the possible causes of absenteeism experienced in recent years in in Ukraine Borderland.
Keywords: electoral absenteeism, disappointment to the political system, distrust in the political system.
Analyzing electoral phenomenon, reinvented and
retrieved after the events of 1989, with the restoration
of democracy in Eastern Europe, we see a downward
trend in the voters’ interest, a trend evidenced by the
increasingly low turnout.
This trend is also found in the presidential elections. In 2009, when the first presidential elections were
held separately from parliamentary elections, the proportion of decreasing the turnout was lower than in the
parliamentary elections. In the case of the presidential
election the stake is clearer – it is about voting a single
candidate among several candidates that voters know
and for whom they have opinions and feelings clearly
outlined. In the presidential elections the attention of
the citizens is stronger captured through the media – the
„war” between the candidates is spectacular and has a
strong emotional impact. The larger turnout in the case
of the presidential election in comparison to the parliamentary elections is not related to reasoning about possible future benefits for society and individual, but is an
intense manifestation of the feelings that voters have
for one or another of the candidates.
With regard to referendums, the turnout was influenced by the other type of elections the referendums
were sometimes associated with. Thus, in 2009, the fact
that the referendum on unicameral parliament was associated with presidential elections generated a greater
turnout. On the other hand, the association of the referendum on the uninominal vote system with the European Parliament elections in 2007 did not lead to an increase in voting. However, if in 1990 the turnout was a
record unrivalled, the turnout for this type of election
also decreased in time.
What really causes this phenomenon? What happened to our young democracy, only 21 years old? Is
the civic consciousness decreasing? Lower interest in
voting in the specific case of Eastern Europe can be explained in this way? In the literature dedicated to this
subject it is shown that there is a worldwide trend of
increasing absenteeism. Explanations given by some
researchers refer to a crisis of democracy, drawing a
warning about the implications such a crisis can have –
the less the people are interested in politics and in the
democratic process itself, the weaker is the internalisation of the democratic values at the level of the individual conscience, the worse the democracy will work and
the government will cease to be democratic, it will not

consider the integration of different social interests in
conditions of political pluralism, but will turn into a
simple management of the nation’s destiny in a direction that has nothing to do with democracy. Analyses
have been made about the factors that determine electoral absenteeism [1].
- Regarding the Western democracies, some researchers have identified individual characteristics of
voters that can generate this type of behaviour (age, education, income, marital status, interest in politics),
considering that the influences of these characteristics
remain constant, they don’t vary with the external environment [2].
- Another view on the phenomenon of electoral
absenteeism considers that political contexts may lead
voters to refuse to vote.3 These include factors that can
generate an increase of the turnout, such as compulsory
voting. - A third approach takes into account the interaction between the two categories of factors mentioned
before, the individual and the systemic[4]. Other researchers believe that social interactions, specifically
interpersonal discussions on political issues and expressed intentions of the speakers on the elections influence voting behaviour of individuals, an
Interpersonal demobilization takes place [5]. Absenteeism is explained by the fact that people do not
live in a social environment with mobilizing features;
there aren’t certain conditions that encourage electoral
participation. And political competition creates a conflict, which has a negative effect in this regard. An analysis closer to Eastern Europe from the geographic, economic and historical point of view is carried out by a
researcher in Croatia6. He shows that in this country the
presence or the absence of the citizens from voting is
mainly influenced by two factors: their opinion about
the usefulness of the individual electoral act and a sense
of political responsibility. According to the author, who
advocates voting, the electoral participation in the democratic process is itself a source of satisfaction, in addition to the alleged result of the elections. Citizen participation can give them a sense of belonging and of fulfilled duty and represents an educational act, in this way
the individual is taught to take responsibility for his
civic actions. Electoral behaviour in the former communist countries is of course different from the start
from that from the countries that have functioned continuously on the basis of democratic principles. New
democracies themselves, namely the political systems
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of these countries, are also different from those in
Western Europe and North America.
The purpose of this initiative is to launch hypotheses about possible causes of increasing absenteeism in
our country.
Undoubtedly, individual characteristics influence
its behaviour, including the electoral behaviour. Scholars have shown that the more educated, more informed
citizens are, the better position they have on the social
scale (not always, we say, welfare must be accompanied by education) they participate more often to the
elections. They are less concerned about personal immediate material matters, and their civic consciousness
is in their case stronger. Assuming that the level of education, hardly quantifiable, has declined in recent
years, and the financial situation of the Eastern Europe
population has suffered a decline, these could be possible explanations for the lower turnout. However, we believe, the proportion of absenteeism is too high and the
dynamics of turnout decline too fast to explain this phenomenon only on these factors.
There are other factors, such as the election date
(if the elections are scheduled on holidays, when a
many people go on trips) or the fact that some polling
stations are moved, creating confusion among voters
and so on, but, again, in our opinion, these factors cannot be held responsible for the sharp decline in the electoral turnout [7].
An important factor influencing the percentage of
electoral participation proved to be the zone where the
citizens live, in a rural or an urban zone As you can see,
there is a tendency in recent years as rural turnout to be
higher than urban turnout and this can be explained by
the existence of another type of human relations in rural
communities: the individual can hardly shirk from a
civic duty, he is well known and judged by the community. This is about the membership to small groups that
operate by different rules than larger ones. It is also possible that rural communities to have a local leader that
manage successfully the turnout of people. This is not
a bad thing since the leader or anybody else intervenes
in the way people vote. The intervention may take the
form of electoral bribery or it can be even a pressure
from influential leaders.
One explanation could be given on the basis of the
rural citizens’ expectations in relation to the government that seem to be lower in comparison to the urban
citizens, according to the Public Opinion Barometer
from October 2007. An analysis over the evolution of
various indicators relevant for Eastern European society in the last ten years has been made, including the
citizens’ satisfaction in relation to the activity of the
government taking into account the residential areas
people live in. It is noted that there is an almost constant
offset between the satisfaction of the rural citizens and
of the urban citizens in this matter. However, the allure
of the two curves is equal, the curve corresponding to
the satisfaction of the urban citizens being placed almost completely under the degree of dissatisfaction 40.
Electoral studies conducted in Eastern Europe in
recent years have shown that the emotional factor,
namely sympathy, and trust in politicians are mobilizing elements for voting. It is well known that in surveys
made in recent years political parties, politicians, government and parliament have obtained the lowest
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scores at the questions regarding the trust of the population. Moreover, the people’s confidence has fallen
steadily. Even assuming that the citizens would try to
vote retrospective, rationally, taking into account the
past performance in government, and we refer to both
economic performance and the extent to which the politicians have complied with the promises they made in
the electoral campaigns, the low confidence in the representatives of the political class, regardless of political
colour, demobilized them when it comes to the electoral
act. If the electoral messages of the politicians would
be sufficiently strong, if the hopes of the individuals in
relation to the government would be somehow increasing, then we believe that the turnout in Eastern Europe
increases too. Unfortunately, people often vote "the
lesser evil" candidate.
What causes low trust in politicians? Expected
economic measures for the economic recovery during
the economic crisis, underfunding education and public
health systems, high corruption, all these elements that
seem to grow do not provide a favourable climate for a
young democracy, but on the contrary.
Suspicions about the fairness of the elections have
even appeared repeatedly. Citizens are thus in a position to ask: "Whom do I vote?" And finally, many of
them refuse to participate to the elections. Referring to
potential absentee citizens and eliminating those who
do not vote because of lack of civics or because they
are in a specific situation that does not objectively allow them to vote, they can be in two situations:
- no candidate seems to be able to give them
what they want, none of them have convinced them,
and they are still undecided. Therefore, they are indifferent or almost indifferent who will be the winner.
These are the people that the political marketing is trying to determine to make a choice.
- They are disappointed and convinced that they
cannot influence in any way, either by vote, or otherwise, the current situation. A vote given with conviction can generate, after a strong disappointment, a rejection equal to the initial confidence, so the citizen
promises himself that he will never vote again.
These are the determined absentee citizens. There
are both a rational side of the decision not to vote, in
the interior economy of the individual the effort of going to vote is no longer justified, and an emotional side
- he feels cheated and humiliated.
The enthusiasms, the passion of the political discussions and the passionate political partisanship from
the beginning of the ‘90s have disappeared. They are
no longer held by hope. In many cases even the vote is
only a gesture by which the citizen tries to remove from
the competition the competitor whom he dislikes the
most. And electoral absenteeism is, in many cases, a silent protest against the current state in politics, an act
of signalling that politicians should take into account.
If in a democracy where the problems are few the voters
absent from voting because they feel that things are going well and without their intervention ‒ thus having a
free ride behaviour - in our case absenteeism may mean
that citizens consider that everything in the society is
going to be as bad as they were no matter how or whom
they would vote. They choose to go abroad to work, to
learn, to be treated when they are ill, each according to
its age, its labour force, to the level of training or to
their financial possibilities. Even some politicians give
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a signal in this sense – they send their children to
schools abroad and they chose to go to be treated at
clinics in Western Europe when they have problems.
And then what is going to happen? How do we prepare
the future for our children? In what kind of country
shall they live? We ask these rhetoric questions for we
believe, like Barbu Stefanescu Delavrancea, the Eastern Europen writer, that this country is not ours, but it
belongs to our descendants to the descendants of our
descendants. One way to check in a certain extent if the
absence from the voting process is more a protest
against the current political system or it’s simply a personal decision without this substrate, caused by other
factors, would be a campaign of intense explaining
through media of the role of the white vote or “the civic
absenteeism” as it is also called [10]. This variant, present in Eastern European electoral law11, but insufficiently publicized, may prove the Eastern Europeans’
desire to protest, but certainly does not solve the problem generating absenteeism. There were opinions that
on the voting-paper should be an option called „nobody”, thus avoiding the confusion between the white
votes and the null votes and eliminating the possibility
of mystifying the elections by stamping the paper with
a white vote after the voting is over [12]. Question remains whether voters are willing to make an effort and
come to the voting in order to use this kind of protest.
Considering the political scene as a market where there
is demand and supply of public goods and services, the
lack of a viable supply lead to imbalance, demand remains unsatisfied, and the democracy collapses. Which
would be, briefly, the failures of governance? Privatization often led to failure and many former factories lie
abandoned on the outskirts of the cities while people
remained unemployed. Our highways are extremely expensive and are made very slowly.
Are built mainly supermarkets and shopping
malls, on the lands where once were factories or in
buildings left unfinished at the time of socialism, all of
this with the purpose of making us loyal consumers.
Agriculture is in the mess, and the lands are bought by
foreigners who came here to make the agriculture that
we are too poor or too incompetent to do. Citizens pay
health insurance and on the other hand the medical assistance is increasingly less and more expensive, and
the retirees are considered assisted. The education system in which they send their children is under-funded
and apparently ineffective. Salaries are frozen, but utilities are expensive and give politicians in power are always blaming the previous political leadership. This
creates an imbalance that generates, among other serious things, a falling turnout.
With presidential elections as an example that generates a higher interest among the voters, we believe it
would help changing the way the elections are designed, in the sense that voters should really get to
know their elected representatives, and if the voting
system is made on uninominal principles, and we think
that this is a positive fact, this must materialize in the
method of determining the election winners. We advocate for compulsory political education at all levels in
order the citizens to be more informed (a citizen well
informed votes knowingly and it is harder to be manip-
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ulated) and for increasing civic awareness and responsibility through education. Political and civic education
can lead to awakening the individual consciousness of
citizens, who must try to make as much as they can for
the community, to country living, if only by working,
getting informed and voting.
On the other hand, the political class, those who
wish to be elected, must offer a serious, well-founded
political and economic programme, coherent ways for
economic recovery, but also measures to decrease corruption and thieves. They should be aware that they are
not separate entities from the citizens, but they are in a
relation of principal - agent with them, that their role is
to work for the good of the country and that they must
stay constantly in touch with the voters to find out their
wishes and complaints. This is also true for the political
parties as a whole. And last but not least, we advocate
for the freely consented presence at to vote for absenteeism is a great danger, it makes impossible the functioning of democracy. The lower is the percentage of
the turnout; the lees the election results reflect the
wishes of the citizens. And if those who vote are poorly
informed, and less educated, the result will be even less
satisfactory.
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