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Abstract 

In this article, the effectiveness of chemical inseminators against species of the genus Fusarium isolated from 

wheat was studied in the laboratory. In the research, fertilizers approved for use in the republic were used in 

laboratory conditions on an artificial nutrient medium with the sowing of Fusarium fungi in the middle part of a 

Petri dish, around which seeds treated with fertilizers were planted. And in the control version, untreated seeds are 

sown. It has been experimentally proved that the most effective seed growers are "Maxim", "Seles-Top", 

"Fundozol", "vitovax". When treated with these fungicides, the seeds had good germination and suppressed the 

growth of a pathogenic fungus. In the control variant, fungi on the surface of the seeds and inside the seeds were 

isolated in an artificial nutrient medium and negatively affected the growth and development of the plant. 

 

Keywords: chemical germinating preparations, wheat fungi, fusarium diseases 

 

Introduction 

Based on information in scientific sources and in 

the list of fungicides allowed in Uzbekistan, there is no 

data on the action of fungicides recommended for the 

growth and development of fusarium lily species that 

provoke fusarium disease, in which many fungicides 

against fusarium root rot are allowed. These drugs 

include Fundozol, Vitovax, Maxim, Seles-Top, 

seeders. There are very few fungicides that completely 

chemicalize wheat grains from fusarium to the ripening 

period. The degree of effectiveness of the existing 

fungisidlan against pathogenic microorganisms is 60-

70%, depending on the number of namions in the 

presence of signs in the field of rid (Gagkaeva, 2015). 

The reason for the low effectiveness of fungicides 

lies not so much in the ineffectiveness of the active 

substance in the composition of the fungicide (there are 

many effective drugs against seed infection), but in the 

very complexity of the method of chemotherapy of the 

grain and the plant itself, its flower during the growing 

season. 

The main difficulty in preparing the dressing from 

the chokeberry from fusarium: 

- this is the prevalence of diseases in all plantings; 

- a long period of plant resistance to infection; 

- very rapid penetration of spike infection; 

- circumstances such as the fact that the ear is not 

completely covered with the treated preparation, and 

that short-term acute feeding cannot be done after 

treatment, reduce the effectiveness of the control 

measure. 

During the spraying of fungicides, external factors 

(harm and humidity), the degree of resistance of the 

plant to diseases, the type and norm of the fungicide, 

the duration of fungicidal treatment, the sensitivity of 

the pathogen to fungicidal effects and the effectiveness 

of the biological characteristics of the plant act on the 

plants. pathogenic races are different. 

Due to the absolute absence of varieties resistant 

to laryngeal fusarium, the use of fungicides against 

fusarium is extremely necessary in regions favorable 

for the widespread spread of the disease, and in those 

where epiphytotic morbidity of the disease is observed. 

When evaluating the comparative effectiveness of 

fungicides used against laryngeal fusarium, the 

following indicators should be taken into account: 

1. Determining the degree of reduction of the 

spread of fusarium in the articular ear; 

2. Finding ways to reduce the level of infection of 

the articular grain; 

3. Determination of the degree and amount of 

increased top dressing under the influence of 

fungicides; 

4. Determination of a method for reducing the 

accumulation of the amount of metabolites 

characteristic of fungi in the composition of wheat 

grains. 

When monitoring and evaluating the fulfillment of 

these requirements, attention should be paid to the 

presence of the following indicators; 

1. Focusing on the degree of contamination of the 

infectious environment. 

2. Comply with the methodological requirements 

for the use of pathogenic, herbal and fungicidal agents. 

3. Accurate analysis of the results of the study. 

Therefore, the scientific justification of measures 

to combat infection in seeds, timely implementation of 

measures to combat infected plants, the main 
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phytosanitary measure limiting the ingress of infection 

from the soil into seeds is being considered, which has 

a significant economic effect of reducing the harm from 

the disease. 

Research results: 

In the experiment, the effect of the fungicides 

Maxim, Seles-Top, Fundazol, Vitavax seeders from 

chemical seeders in relation to fungi provoking 

fusarium wheat in the laboratory was studied. The 

causative agents of wheat fusarium were planted in the 

nutrient medium in the middle part of the Petri dish 

with mushrooms F. graminearum, F.avenaceum, 

F.culmorum, seeds treated with seeders were planted 

around them. The experiment was observed for 1 

month, and the degree of action of each fungicide was 

recorded. The fungicides studied in the experiment for 

seeds have shown that wheat is effective against fungi 

of the genus Fusarium. No infection was observed in 

the seeds of the experimental variant, and the Petri dish 

also blocked the growth of mushrooms planted in the 

middle. In the control variant, when planting without 

seed treatment, the fungi in the seedbed grew, covering 

the seeds, which led to rotting of the root and stem as 

the seeds germinated. 

1 fig. 

The effect of fertilizing fungicides on the growth of fungi of the genus Fusarium 

  
1. painting. A fungus of the genus Fusarium, planted 

on an artificial nutrient medium in Petri laroche, and 

seeds planted around it, treated with Seles Top 312,5 

FS,sus. к.( 262,5 g/l + 25 g/l + 25 g/l ) 1,0-1,8 

chemical inseminator. 

2. painting. A fungus of the genus Fusarium, planted 

on an artificial nutrient medium in Petri Laroche, and 

seeds planted around it by treatment with a chemical 

inseminator Maxim ХL 035 FS, 3,5% sus.к. (25 + 

10g) 

  
3. painting. A fungus of the genus Fusarium, planted 

on an artificial nutrient medium in Petri laroche, and 

seeds planted around it, treated with a chemical 

inseminator Fundozol 50% n.к. (500 g/kg) 2,0-3,0 

4. painting. A fungus of the genus Fusarium, planted 

on an artificial nutrient medium in Petri laroche, and 

seeds planted around it by treatment with a chemical 

inseminator Vitovax 200 34% s sus.к. (170 g/l + 170 

g/l) 2,5 

  
5. painting. A fungus of the genus Fusarium, planted 

on an artificial nutrient medium in Petri Laroche, and 

seeds planted around it by treatment with the chemical 

inseminator Dalvaks. 34% s.sus.к. (170 g/l + 170 g/l) 

2,0-2,5 

6. picture. Seeds soaked in water, planted for control 

in and around the lily of the genus Fusarium, planted 

in an artificial nutrient medium in Petri. 
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In these pictures, you can see the effectiveness of germinating fungicides in relation to fungi that provoke 

fusarium wheat. The seeders tested in the experiment Celestop, Maxim, Vitavax, Dalvex, Fundazol blocked the 

growth of the pathogen. In the control variant, infection in the seed and internal seed infections were released in 

seeds planted without fungicide treatment and negatively affected the germination of the plant. 

The negative effect of fungicides on the growth of fungi of the genus Fusarium 

№ 
Names of seeders and 

flow rate 

Species of the genus Fusarium 

diameter of the formed colony, cm 

Fusarium 

avenace-

num 

Fusarium 

cul-

morum 

Fusarium 

gramenearum 

1 Maksim ХL 035 FS, 3,5% sus.к. ( 25 + 10 g )  0,5 с 0.6с 0.5с 

2 Dalvaks 34% s.sus.к. (170 g/l + 170 g/l) 2,0-2,5 1.5 с 1.3с 1с 

3 Vitovaks 200 34% s sus.к. (170 g/l + 170 g/l) 2,5 0.02с 0.05с 0.03с 

4 
Seles Top 312,5 FS,sus. к.( 262,5 g/l + 25 g/l + 25 g/l ) 1,0-

1,8  
0,7 с 0.5с 0.5с 

5 Fundozol 50% n.к. (500 g/kg) 2,0-3,0 0.03с 0.02с 0.04с 

6 Control 7с 6.8с 7.7 с 

From the data in the table, we see that a total of 5 

seeds were studied in the experiment, all of which had 

a negative effect on the growth of Fusarium fungi, 

which provoke fusarium wheat disease. 

In conclusion, the systematic implementation of 

measures to reduce the infection of wheat with 

fusarium disease, the medicinal use of fungicides 

before sowing seed grain allows storing seed material 

in good conditions during the growing season and after 

harvesting top dressing. The result obtained in this 

experiment shows that when sowing seeds by treating 

them with effective seed drills Selestop, Mcmim, 

Vitovaks, Dalvaks, Fundozol, not only infection in the 

seedbed will have a good effect in preventing 

transmission and damage to plants by soil infections. 
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Abstract 

A systematization and analysis of the experience of successful reconstruction of university campuses with 

architectural structures in the style of modernism and postmodernism was done. It is shown that harmony in such 

a diverse architectural environment is most successfully achieved by means of landscape architecture through the 

creation of an architectural space with features of both modernism and postmodernism with the predominance of 

less laconic, but more emotionally expressive postmodernism. This conclusion was approved during the creating 

a landscape design of the campus of the ESC "Institute of Biology and Medicine" of Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, built in the style of modernism, in the entrance group of which there are postmodern complex 

of buildings Standard one and Black one. 

Анотація 

Здійснено систематизацію та аналіз досвіду успішної реконструкції університетських кампусів з ар-

хітектурними спорудами, зведеними в стилі модернізм та постмодернізм. Показано, що гармонія в такому 

різностильовому архітектурному оточенні найуспішніше досягається засобами ландшафтної архітектури 

через створення архітектурного простору з ознаками як модернізму, так і постмодернізму з превалюван-

ням менш лаконічного, проте емоційно виразнішого постмодернізму. Цей висновок пройшов апробацію в 

ході ландшафтного проєктування кампусу Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зведеного в стилі модернізм, у вхідній 

групі якого присутні постмодерністські комплекси Standard one і Black one. 

 

Keywords: landscape design of university campuses, modernism, postmodernism, ESC "Institute of Biology 

and Medicine", landscape architecture. 

Ключові слова: ландшафтний дизайн університетських кампусів, модернізм, постмодернізм, ННЦ 

«Інститут біології та медицини», ландшафтна архітектура. 

 

Вступ. В силу швидкої зміни архітектурного 

оточення головного корпусу Навчально-наукового 

центру «Інститут біології та медицини» постає пи-

тання реконструкції території перед головним фа-

садом. Складність розробки такого роду проєктів 

обумовлена потребою в гармонізації різностиль-

ової архітектури будівель (фасад Інституту викона-

ний в стилі модернізм, а оточуючі будівлі – постмо-

дернізм). Роботи провідних архітектурних бюро 

світу, таких як Stoss Landscape Urbanism, Mecanoo 

та Chyutin Architects, довели, що аналогічну про-

блему можна вирішити, зокрема, засобами ланд-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7738616
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шафтної архітектури. Так було розлянуто загаль-

новідомі приклади успішної реконструкції низки 

університетських кампусів зі змішаною модерніст-

ською та постмодерністською архітектурою, а 

саме: Eda U. Gerstacker Grove Мічиганського 

університету, Rachelsmolen campus Університету 

прикладних наук Фонтіс (будівля R3) та вхідну 

площу в західній частині кампусу університету 

Бен-Гуріона. Водночас попри успіх в практиці, за-

значена проблема досі не одержала належної уваги 

з боку наукової спільноти і потребує відповідного 

осмислення.  

Актуальність даної статті обумовлена потре-

бою проєктантів ландшафтів в науковій системати-

зації та аналізі застосування засобів ландшафтної 

архітектури для вирішення питання гармонійного 

поєднання в єдиному архітектурному просторі 

університетських кампусів модерністської та пост-

модерністської архітектури.  

Мета статті. Головною метою даної статті є 

осмислення чинників досягнення гармонії сту-

дентських громадських просторів в модерністсь-

кому та постмодерністському архітектурному ото-

ченні для подальшого використання отриманих ре-

зультатів в проєктній практиці, зокрема, в 

організації сучасного архітектурного простору пе-

ред головним фасадом Навчально-наукового цен-

тру «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шев-

ченка. 

Виклад основного матеріалу. В архітектур-

ному оточенні простору перед головним фасадом 

ННЦ «Інституту біології та медицини» на даний 

момент присутні: модернізм (власне будівля Інсти-

туту) та постмодернізм (житловий комплекс та 

бізнес-центр навпроти). В архітектурі і міському 

плануванні модернізм у загальному розумінні вира-

жається в раціональності і функціональності пла-

нування та зонування [1], а постмодернізм виник на 

противагу раціоналізму і механічності модернізму, 

хоча й частково його наслідує. [1,3,4]. Певна 

спорідненість стилів і виконання закону єдності та 

субпідрядності дозволяє припустити, що простір, 

який необхідно сформувати, повинен гармонійно 

поєднати в собі особливості обох архітектурних 

стилів з виразним домінуванням одного з зазначе-

них стилів. Відповідно, нами було здійснено пошук 

і аналіз реалізованих проєктів реконструкції кам-

пусів, де засобами ландшафтної архітектури вдало 

вирішувалося аналогічне завдання з гармонійного 

поєднання модерністських та постмодерністських 

архітектурних споруд. 

Оскільки об’єкт проєктування потребує реор-

ганізації в умовах існуючої архітектурно-просторо-

вої ситуації, під час пошуку аналогів особлива 

увага була приділена об’єктам, спроєктованим в 

схожих обставинах, тобто таким, де була задіяна 

реконструкція ділянки з застарілим стильовим 

ландшафтним рішенням. Виходячи з цього, нашу 

увагу привернув нещодавній проєкт північного 

кампусу Мічиганського університету - Eda U. 

Gerstacker Grove (рис.1), який загальною концеп-

цією новоствореного простору об’єднує вже існу-

ючу архітектуру і стає її композиційним центром. 

Акцентною частиною території є постмодерністсь-

кий карильйон (вежа з оглядовим майданчиком та 

дзвіницею) в той час як навколишні будівлі побудо-

вані у порівняно непримітному модернізмі сере-

дини 20-го століття та в більш слабо вираженому 

(на відміну від карильйону) постмодернізмі [7].  

Планування простору включає чотири осі у ви-

гляді діагональних доріжок, базою для яких стали 

вже існуючі шляхи, які використовувалися перехо-

жими. Аналогічне підґрунтя закладання основних 

напрямків в новому дизайні території Інституту та-

кож доцільно сформувати на основі аналізу руху 

пішоходів, щоб розуміти, які частини задіяні найак-

тивніше. 

В дизайні кампусу Eda U. Gerstacker Grove ар-

хітектори створили штучні рельєфи асиметричної 

конфігурації і поєднали їх з чергуванням звивистих 

доріжок та з площею неправильної геометричної 

форми в центрі ділянки. Хоча в даному випадку 

створення штучних рельєфних елементів було 

визначене розміщенням під ними систем водних ре-

зервуарів, але з точки зору дизайну, такий прийом 

урізноманітнив сприйняття простору за рахунок 

послаблення композиційних осей, утворюваних 

доріжками, і, навпаки, посилення виразності при-

родних елементів ландшафту, зокрема, рослин. Ра-

зом з увиразненням романтичності простору, ці 

рішення дозволили розділити територію на окремі 

функціональні зони, та частково відокремити місця 

для більш тривалого, а не транзитного перебування, 

а завдяки періодичній зміні ширини доріжок відбу-

вається керування рухом пішохода (пришвидшення 

в широких місцях, сповільнення – в більш вузьких), 

до того ж створюються місця, в яких можна роз-

містити видові точки. В постмодерністській ланд-

шафтній архітектурі часто присутні елементи «ре-

ального світу», які вносять в дизайн певну ди-

намічність і грайливість [3]. В плануванні 

північного кампусу така постмодерністська риса 

виражена саме в звивистості доріжок та окремих 

малих архітектурних форм (лавок). Подібні ідеї мо-

жуть бути влучно інтегровані в дизайн проєкту пе-

ред ННЦ, оскільки додають простору енергійності 

та емоційності постмодернізму. 

Водночас дизайн має елементи модернізму. Зо-

крема, в мощенні доріжок, окрім бетонних прямо-

кутних плит, які є ремінісценцією модернізму і 

створюють сприятливі умови для візуального поси-

лення сприйняття органічності модерністських бу-

динків в архітектурному ансамблі кампусу, 

зустрічаються і включення цегляної кладки, які є 

відсилками до основного матеріалу, з якого було 

споруджено карильйон та інші постмодерністські 

споруди поблизу ділянки.  

Таким чином, вирішення дизайну з залученням 

можливостей постмодерністських прийомів і вклю-

чення вже використаних матеріалів в оточенні уви-

разнило простір, що створило умови його 

домінування серед об’ємно-просторової композиції 

кампусу. З цього прикладу випливає важливість ви-
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користання елементів, які здатні прямо чи опосе-

редковано посилатися на попередній досвід, але не 

обтяжливо поєднувати його з новими потребами і 

особливостями концептуально інакших стилів. 

Іншим вдалим поєднанням постмодернізму із 

модерністськими елементами в ландшафтному 

проєктуванні стала реорганізація відкритого про-

стору Rachelsmolen campus Університету приклад-

них наук Фонтіс (Fontys University of Applied 

Sciences) в Нідерландах (рис.2). Раніше він викори-

стовувався як місце для паркування, але на сучас-

ному етапі розвитку університетського середовища 

вимагав зміни його функціонального навантаження 

і повинен був стати сполучною ланкою між прилег-

лими модерністськими будівлями і реконструйова-

ною головною спорудою університету. В основі 

планування архітектори заклали три осьові-

доріжки, які перетинаються в центрі [5]. Для пост-

модернізму використання осьових діагоналей є ти-

повим надбанням, що яскраво контрастує з перпен-

дикулярною орієнтацією модернізму, в якому вісі в 

основних видах відсутні і немає обмежень напрям-

ків [2,3]. Завдяки підбору простих ландшафтних 

матеріалів нейтральних кольорів, що вже викори-

стовувалися в прилеглих спорудах, а саме білого, 

сірого та коричневих відтінків в поєднанні з рос-

линністю, яка в тому числі створює вертикальні 

елементи простору і допомагає вичленовувати зони 

для відпочинку студентів, архітектори змогли 

скомбінувати декілька типів простору з плавним 

перетіканням між напівформальними та нефор-

мальними просторами [5]. 

У такий спосіб дизайн вдало згуртував різну за 

функціями архітектуру, і в результаті головний кор-

пус Університету прикладних наук Фонтіс, побудо-

ваний у стилі модернізм з виразними елементами 

мінімалізму, м’яко поєднується з постмодерністсь-

ким рішенням плану території. 

З цього ландшафту для майбутнього проєкту-

вання ННЦ корисно винести вдале поєднання мо-

дернізму архітектури з постмодерністським ланд-

шафтним рішенням, а також майстерне викори-

стання кольору і фактури матеріалів, що 

виступають засобами досягнення гармонії. 

 

  
© Stoss Landscape Urbanism.  © Mecanoo.  

Рис.1. Генеральний план Eda U. Gerstacker 

Grove. Джерело [7]. 

Рис.2. Генеральний план Rachelsmolen campus. Дже-

рело [5]. 

 

Ще одним прототипом можна виділити кон-

цепцію дизайну вхідної площі в західній частині 

кампусу Університету Бен-Гуріона (BGU 

University Entrance Square) в Ізраїлі (рис. 3). За-

стосований ландшафтними архітекторами підхід 

був націлений на об’єднання неоднорідних в стиль-

овому сенсі навколишніх будівель в єдину міську 

одиницю [6]. Частина корпусів, які можна побачити 

з площі виконані в стилі модернізм та постмо-

дернізм.  

В основу мощення проєкту введено прямо-

кутні бетонні плитки. Квадратний елемент 

зустрічається у всіх фасадах будівель навколо, а бе-

тон, як спільний матеріал цей зв'язок підкреслює. 

Всі складові дизайну мають прямі кути (плити, 

лави, рослинні включення), а використання чітких 

виразних форм типове для модернізму, і тому для 

уникнення перенасичення ними простору дореч-

ними виглядають вигини основної доріжки в центрі 

площі, що згладжують сприйняття, додають ланд-

шафту динамічності, стирають раціональність, 

отже, привносять барв постмодернізму. Поєднання 

симетричних правильних форм з асиметричними 

довільними в загальному рисунку є чудовим при-

кладом гармонізації за допомогою контрасту. В 

цілому ж можна сказати, що дизайну даного ар-

хітектурного простору притаманна гранична 

емоційна напруженість, і саме вона в цілому стала 

засобом успішного об’єднання будівель в умовах 

стильового різноманіття. Архітектурні об’єкти 

набули підпорядкування цьому виразному про-

стору і в результаті створили єдиний архітектурний 

ансамбль. Під час створення благоустрою універси-

тетського кампусу ННЦ «Інституту біології та ме-

дицини» в подібній яскраво вираженій грі кон-

трастів немає необхідності, але окремі елементи 

контрасту форм можуть бути доречними. 
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Рис. 3. Генеральний план BGU University Entrance Square. Джерело [6]. 

Описані вище результати аналізу пройшли 

апробацію в ході проєктування благоустрою біля 

корпусу Навчально-наукового центру «Інститут 

біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (рис.4). Голов-

ною концепцією стало створення архітектурного 

простору як сполучної ланки між різностильовими 

будівлями. 

Підґрунтям для розробки дизайну стало попе-

реднє складання аналізу руху пішоходів на проєкт-

ній ділянці. Пропонується зробити площу в 

найбільш динамічному місці і доріжку в менш ак-

тивній зоні. Використання осей діагонального 

спрямування, описане в аналізі відкритого про-

стору Університету прикладних наук Фонтіс, 

можна взяти за основу при розробці мережі доріжок 

з використанням плавних заокруглених ліній, і на-

класти на це ідею чергування різної ширини (з 

врахуванням концепту регулювання руху пішо-

ходів), реалізованої в проєкті північного кампусу 

Мічиганського університету - Eda U. Gerstacker 

Grove. Як було зазначено вище, таке рішення при-

вносить в дизайн постмодерністську динамічність і 

грайливість завуальованих елементів «реального 

світу».  

Напроти входу до будівлі запроєктована 

вузька кільцева доріжка та живопліт, що увиразнює 

форму доріжки. Використання частин кола в ди-

зайні виправдане тим, що в центральній частині 

споруди Інституту існує репліка трьох круглих ак-

центних вікон, що і частково виводить дизайн до 

співзвучності з навчальним корпусом в стилі мо-

дернізм. Це запозичення елементів, вже існуючих у 

будівлях поруч, є досить легким способом досяг-

нення зв’язку новоствореного ландшафту і ото-

чення, та підтверджене дизайном BGU University 

Entrance Square та Rachelsmolen campus Універси-

тету прикладних наук Фонтіс. 

Через особливості рельєфу на ділянці виникли 

підстави для створення підвищень та терас, до того 

ж такі прийоми застосування різних рівнів висот 

використовуються архітекторами постмо-

дерністами для внесення різноманітності просторо-

вих вражень [3]. Одна з терас являє собою перпен-

дикулярну пряму доріжку, яка яскраво контрастує з 

основною звивистою, тож урізноманітнює перева-

жаючі постмодерністські риси, привносячи раціо-

нальність модернізму. Таким чином знайшла місце 

переосмислена ідея гри контрастних форм, застосо-

вана в BGU University Entrance Square. 

На північно-східній частині ділянки, на газоні 

створені штучні схили, завдяки ним підпірна стіна 

за газоном втрачає домінантність і стає вдалим фо-

ном для геопластики.  

Використані в проєкті матеріали характерні 

для обох стилів (модернізму та постмодернізму), до 

того ж передбачається введення нейтральних 

відтінків, запозичених з архітектурного оточення, 

що відповідно теж гармонізує простір, що успішно 

засвідчив досвід проєктування Rachelsmolen 

campus Університету прикладних наук Фонтіс. 
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Рис.4. Ескізна пропозиція простору перед корпусом Навчально-наукового центру «Інститут біології 

та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, створена за підсумком 

аналізу світового досвіду. 

 

Висновки. Аналіз реконструкції кампусів 

провідних західних закладів вищої освіти засвідчує 

принципову можливість гармонійного поєднання в 

єдиному архітектурному просторі будівель, спо-

руджених в стилі модернізм та постмодернізм, го-

ловним чином за рахунок чіткого дотримання ви-

мог закону єдності та субпідрядності. Показано, що 

в усіх успішних проєктах проєктанти зверталися до 

повторення в ландшафті форм, фактур, кольорів та 

інших засобів створення архітектурного образу, за-

стосованих в фасадах будівель і віддавали перевагу 

постмодерністському підходу до дизайну ланд-

шафту, хоча і використовували частково 

напрацювання модерністів. Правильність таких 

висновків підтверджена результатами проєкту-

вання вхідної зони ННЦ «Інститут біології та меди-

цини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of the influence of binaural rhythms on students of music majors. The 

author's experiment was conducted with students of the "Musical Art" department of the Chortkiv Humanitarian 

and Pedagogical College named after Oleksandr Barvinsky with the aim of identifying positive and negative as-

pects of using binaural rhythms to ensure relaxation and reduce the level of stress in students of music majors 

during the performance of musical compositions. The study showed that binaural rhythms helped some students 

to relax, reduce stress and improve their mood, while another part of students noted that binaural rhythms had no 

significant effect on their psycho-emotional state. It should be noted that several students felt the negative impact 

of binaural rhythms, so it is necessary to take into account the individual characteristics of each person and their 

personal musical preferences. 

The results of the experiment indicate the need for further research into the influence of binaural rhythms on 

different groups of students of music majors. Also, the results of the study can be useful for the development of 

relaxation and stress reduction programs for students of music majors. 

Анотація 

Ця стаття присвячена дослідженню впливу бінауральних ритмів на студентів музичних спеціально-

стей. Авторський експеримент був проведений зі студентами відділення «Музичне мистецтво» Чортківсь-

кого гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського з метою виявлення по-

зитивних та негативних аспектів використання бінауральних ритмів для забезпечення релаксації та зни-

ження рівня стресу у студентів музичних спеціальностей під час виконання музичних композицій. 

Дослідження показало, що частині студентів бінауральні ритми допомогли розслабитися, знизити рівень 

стресу та поліпшити їхній настрій, тоді як інша частина студентів зазначає, що бінауральні ритми не мали 

значного впливу на їхній психо-емоційний стан. Слід зазначити, що декілька студентів відчули негативний 

вплив бінауральних ритмів, тому необхідно враховувати індивідуальні особливості кожної людини та їхні 

особисті музичні вподобання. 

Результати експерименту вказують на необхідність подальшого дослідження впливу бінауральних 

ритмів на різні групи студентів музичних спеціальностей. Також, результати дослідження можуть бути 

корисними для розробки програм з релаксації та зниження рівня стресу для студентів музичних спеціаль-

ностей.  

 

Keywords: binaural rhythms, music therapy, meditation, alpha waves, beta waves, relaxation. 

Ключові слова: бінауральні ритми, музична терапія, медитація, альфа-хвилі, бета-хвилі, релаксація. 

 

У зв’язку зі зростаючою кількістю досліджень 

щодо використання музики та звукових технологій 

для зниження рівня стресу та поліпшення 

фізичного та психічного здоров’я, виникає 

необхідність детального вивчення впливу 

бінауральних ритмів на людину. Оскільки студенти 

музичних спеціальностей є особливо вразливою 

групою, яка може відчувати великий рівень стресу 

під час сценічних виступів, дослідження впливу 

бінауральних ритмів на їхнє здоров’я може мати 

значущі практичні наслідки для розробки програм 

з релаксації та зниження рівня стресу. Результати 

дослідження можуть також бути корисні для по-

дальших досліджень в галузі музичної терапії. 

Ріст творчого потенціалу та креативності під 

час впливу бінауральних ритмів досліджують: 

Гао Сін, Цао Хуай, Мін Дунлей, Ці Кайсі, 

Ван Шаоху, Ван Сянтун, Чжоу Пенг [2], 

С. А. Реєдейк, А. Болдерс, Б. Хоммель, Я. Вріес [9]. 

Вплив бінауральних ритмів на увагу та когнітивні 

здібності відображено у працях: Р. П. Ле Скуарнек, 

Р. М. Пуар’є, Ж. Готьє [6]. Вплив фізіологічних 

ефектів бінауральних ритмів на мозок людини опи-

сує М. Г. Остер [7]. Вплив бінауральних ритмів на 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7738626
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підвищення рівня релаксації та зниження рівня 

напруги досліджують: А. Чьєза, А. Серретті [1]. 

Психологічні та фізіологічні ефекти бінауральних 

ритмів розглядають у своїй праці Х. Вахбе, С. Ка-

лабрезе та Х. Звікі [11]. 

Методологічною основою дослідження є ме-

тоди збору та аналізу даних, які дозволяють об’єк-

тивно оцінити вплив бінауральних ритмів на сту-

дентів музичних спеціальностей; спостереження за 

психо-емоційним станом під час слухання 

бінауральних ритмів; анкетування – студентам 

було запропоновано заповнити анкету, де були за-

питання про їхній рівень стресу та настрій до та 

після використання бінауральних ритмів; 

фізіологічний – вимірювання частоти серцевих ско-

рочень (пульсу) у студентів під час проведення 

експерименту. 

Мета експерименту полягала в тому, щоб ви-

явити, чи впливають бінауральні ритми на роботу 

мозку студентів та їх рівень стресостійкості під час 

виконання музичних композицій на музичних ін-

струментах. Результати дослідження можуть бути 

корисними для розробки нових методів навчання та 

тренувань, що базуються на використанні 

бінауральних ритмів з метою релаксації та зни-

ження рівня стресу у студентів музичних спеціаль-

ностей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Як відомо, музика має колосальний вплив на наші 

емоції та розум. Як впливають бінауральні ритми 

на студентів музичних спеціальностей? Це було пи-

танням, на яке ми намагалися дати відповідь, 

провівши одноразовий експеримент зі студентами в 

Чортківському гуманітарно-педагогічному фахо-

вому коледжі імені Олександра Барвінського впро-

довж одного дня. Для проведення експерименту я 

використав авторську композицію-медитацію. У 

цій композиції були використані альфа-ритми, 

створені мною в програмі Logic Pro X. Під час слу-

хання студенти дивилися на монітор, де були відоб-

ражені заспокійливі кадри природи. Студенти (17 

осіб) були розділені на дві групи. Перша група слу-

хала в навушниках бінауральні ритми перед тим, як 

виконувати композиції, друга група – ні. 

Бінауральні ритми – це звуки, які генеруються 

у різних частотах і сприяють синхронізації обох 

півкуль мозку та забезпечують глибоку релаксацію, 

зниження рівня стресу та покращення концентрації 

[7, p. 95]. Бінауральні ритми мають різний вплив на 

мозок, включаючи зміни настрою, когнітивних 

функцій і фізіологічного стану. У бінауральних 

ритмах зазвичай використовуються хвилі альфа, 

бета, гамма, тета та дельта. 

Вибір хвиль бінаурального ритму залежить від 

того, який ефект хоче отримати дослідник. Різні 

хвилі бінаурального ритму можуть викликати різні 

відчуття і реакції у людей. Альфа-хвилі (8–12 Гц) 

застосовуються для підвищення рівня спокою, роз-

слаблення, а також збільшення креативності. До-

слідження показали, що прослуховування 

бінауральних ритмів альфа-хвиль може знизити 

рівень тривоги і покращити настрій [11]. Крім того, 

було показано, що альфа-ритми покращують ко-

гнітивні здібності і покращують пам’ять [3]. Бета-

ритми (13–30 Гц) асоціюються з пильним і зосере-

дженим станом розуму. Було показано, що бета-

ритми покращують увагу та когнітивний контроль. 

Крім того, бінауральні ритми бета-хвиль викори-

стовувалися в програмах когнітивного навчання 

для покращення робочої пам’яті та уваги [12]. 

Гамма-ритми (31–100 Гц) пов’язані з високим рів-

нем когнітивної обробки, пам’яті та навчання. До-

слідження показали, що прослуховування гамма-

ритмів може покращити консолідацію пам’яті і по-

кращити когнітивні здібності [4]. Тета-ритм (4–8 

Гц) асоціюється з глибоким розслабленням і меди-

тацією. Було показано, що бінауральні ритми тета-

хвиль викликають стан глибокої релаксації і покра-

щують якість сну. Крім того, тета-ритми викори-

стовувалися в медитаційних практиках для підви-

щення уважності та зменшення стресу [3]. Дельта-

ритми (0,1–4 Гц) пов’язані з глибоким сном і релак-

сацією. Було досліджено, що дельта-ритми покра-

щують якість сну і зменшують симптоми безсоння. 

Крім того, дельта-ритми використовувалися в прак-

тиках медитації, щоб викликати глибоке розслаб-

лення та зменшити стрес [1]. 

Однак, варто зазначити, що реакція на 

бінауральний ритм може бути індивідуальною. 

Тому рекомендується використовувати різні види 

бінауральних ритмів та спостерігати за власною ре-

акцією, щоб знайти оптимальну частоту для досяг-

нення бажаного ефекту.  

У цьому дослідженні був проведений експери-

мент з використанням бінауральних ритмів (альфа) 

для покращення стану релаксації та підвищення 

творчої продуктивності у студентів. Для цього 

нами була створена оригінальна композиція-меди-

тація, яку студенти слухали в навушниках разом з 

заспокійливими кадрами природи на моніторі. 

Альфа-ритми є ефективним засобом для покра-

щення релаксації та зниження рівня стресу. Після 

того, як студенти слухали бінауральні ритми, вони 

виконували музичні композиції на музичних ін-

струментах і заповнювали питальник, який містив 

запитання про рівень їх концентрації та емоційний 

стан. 

Під час експерименту здійснювався постійний 

моніторинг пульсу студентів, щоб визначити вплив 

бінауральних ритмів на їх фізіологічний стан. Ре-

зультати показали, що після прослуховування 

альфа-ритмів пульс студентів нормалізовувався, 

що свідчить про покращення стану релаксації та 

зниження рівня стресу. Перед концертним виконан-

ням пульс мав лише незначні збільшення, що свід-

чить про позитивний вплив бінауральних ритмів на 

фізіологічний стан студентів. 

Однак, у нашому дослідженні був випадок, 

коли під час прослуховування бінауральних ритмів 

у одного із студентів пульс збільшувався і він від-

чував певний дискомфорт, що може свідчити про 

індивідуальні особливості реакції на такий тип сти-

мулу. Але до моменту виконання музичної компо-

зиції, пульс стабілізувався до норми, що свідчить 

про успішну регуляцію його функцій організмом. 
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Це може вказувати на необхідність більш індивіду-

ального відбору учасників дослідження та більш 

детального дослідження реакції на альфа-ритми. 

Одним із можливих рішень у таких випадках може 

бути чергування бінауральних ритмів різних ча-

стот, залежно від конкретних потреб людини в кон-

кретний момент часу. Наприклад, використання 

альфа-ритмів може сприяти заспокоєнню та релак-

сації, тоді як бета-ритми можуть бути корисними 

для підвищення енергії та фокусу. Такий підхід 

може допомогти зменшити негативні ефекти 

бінауральних ритмів на людей з різними індивіду-

альними особливостями та потребами. 

У ході дослідження було виявлено, що прослу-

ховування бінауральних ритмів призвело до нор-

малізації пульсу у декількох студентів з 150 ударів 

до 100 ударів (у цих студентів хронічна тахікардія). 

Цей результат підтверджує теорію про можливість 

нормалізації серцевого ритму за допомогою 

бінауральних ритмів. 

Однак, після виконання музичної композиції 

на сцені, тахікардія повернулася, і пульс знову до-

сягав 150 ударів. Це може свідчити про те, що 

бінауральні ритми можуть тимчасово впливати на 

серцевий ритм, але не забезпечувати стійкого 

ефекту. Потрібно провести додаткові детальніші 

дослідження та зробити висновки щодо викори-

стання бінауральних ритмів під час тахікардії. 

Бінауральні ритми можуть мати потенціал як спосіб 

короткочасного впливу на серцевий ритм у людей з 

тахікардією, але для досягнення стійкого ефекту 

потрібні додаткові заходи. 

За результатами попередніх досліджень, 

бінауральні ритми можуть впливати на різні 

фізіологічні процеси у людини, такі як настрій, 

емоції, концентрація та розслаблення. Також, деякі 

дослідження вказують на можливість застосування 

бінауральних ритмів в медицині, зокрема для змен-

шення болю та стресу. 

У цьому експерименті також було виявлено, 

що один із студентів досяг дуже високого рівня ре-

лаксації та заспокоєння під час прослуховування 

бінауральних ритмів. Але, на жаль, з’явилася сон-

ливість, що може завадити в процесі виконавства на 

сцені. Це може бути пов’язано з тим, що 

бінауральні ритми альфа-коливань, які зазвичай ви-

користовують для релаксації та заспокоєння, мо-

жуть також викликати сонливість. Тому, на наша 

думку, варто чергувати альфа-ритми з іншими рит-

мами, які сприяють концентрації уваги та покра-

щенню інших психофізіологічних процесів. Напри-

клад, можна використовувати бета-ритми для по-

кращення уваги та реакції, а тета-ритми для 

покращення пам’яті та творчості. Такий підхід 

може мати позитивний вплив на виконання музич-

ної композиції на сцені, допомагаючи зберегти 

рівновагу між релаксацією та концентрацією. 

Важливим фактором у дослідженні є те, що ко-

жен студент мав різний рівень підготовки перед ви-

ходом на сцену. Це означає, що бінауральні ритми 

не можуть повністю мати позитивний вплив на за-

спокоєння та концентрацію, якщо виконавець не 

належним чином підготовлений до виконання му-

зичної композиції на сцені та має технічні вико-

навські проблеми. Бінауральні ритми можуть мати 

позитивний вплив лиш у комплексі із належною 

підготовкою до сценічного виконавства. Отже, 

ефективність бінауральних ритмів у студентів му-

зичних спеціальностей залежить від багатьох чин-

ників, таких як індивідуальні особливості, рівень 

стресу, наявність виконавських навичок та тех-

нічних проблем. Використання бінауральних 

ритмів перед виступом допомагало знизити рівень 

тривоги у студентів та покращувало емоційний 

стан виконавців. Однак, при цьому виконавці з ви-

щим рівнем підготовки до виступу мали більш 

помітну позитивну реакцію на бінауральні ритми, 

ніж ті, хто мав менший рівень підготовки. 

Слід зазначити, що альфа-ритми відносяться 

до діапазону частот від 8 до 12 Гц, які зазвичай 

пов’язують зі станом розслаблення та зосередже-

ності. Ці характеристики можуть мати позитивний 

вплив на виконавців, які виконують музику, що ви-

магає зосередженості та уваги. Однак, при вико-

нанні віртуозних композицій, коли потрібно більше 

концентрації та швидкої реакції, вплив альфа-

ритмів може відволікати музиканта від завдання та 

втручатися у виконавську моторику. 

На нашу думку, потрібно застосовувати бета-

ритми, які будуть більш корисними для музичного 

виконавства. Ці ритми відносяться до діапазону ча-

стот від 13 до 30 Гц і пов’язані з активністю мозко-

вих відділів, відповідальних за координацію рухів. 

Використання бета-ритмів може підвищити швид-

кість реакції та точність виконання складних му-

зичних пасажів. 

Таким чином, використання бінауральних 

ритмів у музичному виконавстві має потенційні 

можливості для покращення рівня концентрації та 

реакції музиканта. 

Бінауральні ритми можуть допомогти в покра-

щенні концентрації та зниженні рівня втоми під час 

виконавства складної композиції. Але це відбу-

вається лише тоді, коли виконавець належним чи-

ном підготовлений до виконання складних тех-

нічних пасажів та має достатній рівень музичної 

підготовки та концентрації. Тому потрібно прове-

сти додаткові дослідження і тоді можна буде зро-

бити більш грунтовніші висновки щодо впливу 

бета-ритмів на моторику виконавця. 

Згідно з отриманими результатами, більшість 

студентів не відчули жодних негативних наслідків 

від використання бінауральних ритмів. Окрема ча-

стина студентів відзначила позитивний ефект від 

слухання бінауральних ритмів, пов’язаний зі змен-

шенням рівня стресу та поліпшенням рівня концен-

трації. З іншого боку, деякі студенти відчули нега-

тивний вплив бінауральних ритмів на їхній рівень 

концентрації та зосередженості під час виконання 

завдань. 

На основі даних, отриманих під час експери-

менту, можна стверджувати, що вплив бінаураль-

них ритмів на студентів є неоднозначним.  

Після анкетування третина студентів відповіла 

на запитання позитивно, заявивши, що бінауральні 
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ритми допомогли їм розслабитися та досягти релак-

сації. Однак, частині студентів, зокрема другій тре-

тині, виявився негативний вплив бінауральних 

ритмів. Інша третина студентів відноситься до цих 

ритмів нейтрально. 

Для подальшого дослідження можна провести 

аналіз, чи впливає вибір музичної композиції на ре-

акцію студентів з використанням бінауральних 

ритмів, а також дослідити, як впливає жанр компо-

зиції на ефект бінауральних ритмів. 

У загальному, результати цього експерименту 

підтверджують можливість використання 

бінауральних ритмів для забезпечення релаксації та 

сприяння покращенню настрою студентів. Однак, 

необхідно враховувати індивідуальні особливості 

кожної людини та здібності до сприймання певного 

типу музики. 

Загалом, дослідження показують, що 

бінауральні ритми можуть бути ефективним інстру-

ментом для покращення самопочуття та зменшення 

рівня стресу у студентів, що може мати позитивний 

вплив на їхню навчальну діяльність та результатив-

ність. 

Крім того, зважаючи на те, що музика має 

сильний емоційний вплив, можна припустити, що 

негативна реакція деяких студентів на бінауральні 

ритми може бути пов’язана з їх особистими музич-

ними вподобаннями та емоційним станом. Таким 

чином, можна вважати, що вплив бінауральних 

ритмів на студентів є індивідуальним і залежить від 

багатьох факторів, таких як емоційний стан, осо-

бисті музичні вподобання, стиль виконуваної му-

зики тощо. 

Висновки і перспективи. Науковий підхід до 

дослідження впливу бінауральних ритмів на сту-

дентів у Чортківському гуманітарно-педагогічному 

фаховому коледжі імені О. Барвінського був ре-

тельно продуманий, що дозволило зібрати вагомі 

результати, на яких можна побудувати висновки. 

Результати експерименту показують, що викори-

стання бінауральних ритмів може мати позитивний 

вплив на деяких студентів, зокрема на їх релакса-

цію та зниження рівня стресу. Однак, для інших 

студентів вони можуть бути неефективними або 

навіть негативно впливати на їх емоційний стан. Та-

ким чином, при використанні бінауральних ритмів 

в навчальному процесі необхідно враховувати 

індивідуальні особливості студентів та їхні осо-

бисті музичні вподобання. 

Вплив бінауральних ритмів на студентів є 

індивідуальним та залежить від особливостей кож-

ної людини. Наші результати показали, що 

бінауральні ритми можуть бути корисними для 

певної категорії студентів, проте перед їх викори-

станням варто детально вивчити та врахувати мож-

ливі негативні наслідки. Ці дані можуть бути ко-

рисними для подальшої наукової роботи в галузі 

психології та музичної терапії. Також, результати 

дослідження вказують на необхідність подальшого 

дослідження впливу бінауральних ритмів на різні 

групи студентів та можуть бути корисними для ро-

зробки програм з релаксації та зниження рівня 

стресу для студентів музичних спеціальностей. 
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Abstract 

The offered article is devoted to some questions retrospectives of musical turkology. There is accentuated the 

significance of international typologies witnessing about certain identifying in music of Turkic-speaking peoples. 

The main vector of investigations is characteristics of universals of Turkic cultures from one side, from other side 

their specificity. In the article there are formulated those magic units which could be used in perspective of scien-

tific researches according to turkology. 

Аннотация 

Предлагаемая статья посвящена некоторым вопросам ретроспективы музыкальной тюркологии. Под-

черкивается значимость ладоинтонационных типологий, свидетельствующих об определенных идентифи-

кациях в музыке тюркоязычных народов. Основным вектором исследований является, с одной стороны, 

характеристика универсалий тюркских культур, с другой стороны их специфика. В статье формируются 

тематические блоки, которые могли бы быть использованы в перспективе научных исследований по му-

зыкальной тюркологии. 
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В исследованиях по музыкальной тюркологии 

актуализировано изучение специфики азербай-

джанской музыки, особых, только ей свойственных 

черт функционирования. И в этом, конечно, заклю-

чена научная значимость этномузыкологии, компа-

ративных сравнительных исследований в азербай-

джанском этномузыкознании. Методы изучения и 

перспективы музыкальной тюркологии опираются 

соответственно на ее детерминантные основы. 

Начало исследований музыкальной тюрколо-

гии в азербайджанской гуманитарной науке было 

связано с необходимостью формирования адекват-

ной методологии, позволяющей разносторонне 

подходить к аспектам музыкальной тюркологии. 

Подчеркнем, что поставленные задачи не огра-

ничиваются изучением сравнительных процессов в 

мелодической горизонтали. Подчеркну анализ мно-

гоголосия, изучение вариантных процессов, верти-

кали и т.д.. 

Уже в первых работах по музыкальной тюрко-

логии ставились задачи по установлению той инто-

национно-типологической общности в азербай-

джанской и музыке тюркоязычных народов, кото-

рая является свидетельством единства и 

этногенетического, ибо, данные взаимосвязи – это 

порождение исторически сложившейся музы-

кально-логической системы мышления тюркских 

народов. 

Приведу в пример первую диссертационную 

работу А.Гасановой, защищенной в 2000 году. Опо-

рой сравнительного анализа был ладоинтонацион-

ный аспект. Во главу угла были положены типоло-

гии азербайджанской и турецкой народной музыки, 

которые оказались основой кодифицированной ла-

довой системы, объединяющей и азербайджанские 

и турецкие музыкальные образцы. В основу мето-

дологических параметров музыкальной тюрколо-

гии в азербайджанской гуманитарной науке с пер-

вых же научных работ была положена первостепен-

ность идентификации мелодических типологий, 

что и получило подтверждение. 

В работах по музыкальной тюркологии сфор-

мировались позиции, педалирующие роль функци-

онального подхода в сравнительно-типологиче-

ском анализе. Так, А.Гасанова писала следующее: 

«Раскрытие интонационно-типологических связей 

– лишь один пласт исследования – контекстный, в 

котором констатируются факты интонационно-ти-

пологических связей. Другой возможный уровень – 

функциональный, ибо проанализированные инва-

рианты существуют в организованной системе 
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тюркского музыкального языка, являются суще-

ственными «словами» этого языка, составляют ос-

новной фонд музыкального словаря тюркской му-

зыкальной культуры. На этих важных ладоинтона-

ционных формулах базируется не только ладовая 

система азербайджанской и турецкой музыки, но и 

их связи друг с другом. Следовательно, наличие ла-

доинтонационных типологий обеспечивает суще-

ствование, как системы азербайджанской музыки, 

так и турецкой. И их поле в этом «жизнеобеспече-

нии» идентично» [1, с. 46]. 

Таким образом сформировался определенный 

подход к сравнению музыкальных текстов азербай-

джанской народной музыки и музыки тюркоязыч-

ных народов, включающий в себя два уровня – кон-

текстный и функциональный, ибо в научных трудах 

по музыкальной тюркологии ставилась задача не 

только раскрыть интонационно-типологические 

связи музыки тюркоязычных народов, но и обосно-

вать их. 

Во всех научных работах начальным, базовым 

было формирование представления о ладоинтона-

ционных моделях формулах, имеющих типологи-

ческое значение. Данные типологически значимые 

структуры являются не только семантически значи-

мыми. Они обладают выраженной ладофункцио-

нальной определенностью. Безусловно, что ладоин-

тонационные клише тюркского музыкального 

языка приобрели значение системы семантических 

знаков поскольку несли информацию о музыке 

тюркоязычных народов. Можно говорить об иссле-

довании ладоинтонационных моделях «фамиль-

ного сходства» (С.К.Булич) азербайджанского и ту-

рецкого музыкального фольклора. 

В исследованиях по музыкальной тюркологии, 

прежде всего, на основании собранного материала, 

выдвигалась ладоинтонационная основа сравни-

тельного анализа. Как правило, такого рода осно-

вой были определенные модели азербайджанской 

музыки идентичные моделям музыки тюркского 

мира. Важно подчеркнуть, что такой подход обес-

печивает констатацию аналогий и параллелизмов, 

которые носят не случайный характер, а стабильно 

выявляемый, следовательно, закономерный харак-

тер. 

«Сверхзадачей» является формирование мето-

дологии, адекватной теме исследования. Конкре-

тика таких методологических позиций как сравни-

тельно-типологический анализ позволяет, на наш 

взгляд, наиболее полно исследовать феномен фор-

мульности в народной музыке тюркоязычных наро-

дов. На данном этапе исследования актуализиро-

вано привлечение к анализу обширного музыкаль-

ного материала, который мог бы поставить на 

соответствующий уровень проблему кодификации 

тюркского музыкального языка. 

Анализ формульного ряда музыки тюркских 

народов свидетельствует об универсалиях музы-

кального языка, которые сложились в определен-

ном историко-культурном контексте, обладают це-

лостностью и высоким уровнем художественного 

высказывания. Сравнительный анализ позволяет 

зачерпнуть глубокие пласты азербайджанской ху-

дожественной культуры, исследовать ее генезис, 

процесс кристаллизации национальной характерно-

сти музыкальной культуры. Фиксация специфиче-

ских свойств, особенных качеств азербайджанского 

искусства позволяет оптимально и аргументиро-

вано решать вопросы исторического развития. Со-

средоточившись в процессе сравнительного ана-

лиза на национальной семантике возможно вычер-

тить сквозные процессы в азербайджанском 

искусстве, выявить наиболее стабильные и устой-

чивые его характеристики. 

Надо сказать, что подобные задачи музыкаль-

ной тюркологии ставились не только в этномузыко-

знании. Представители и иных гуманитарных дис-

циплин подходили к исследованию генетических и 

межэтнических связей народной культуры через 

призму тюркского пространства. Безусловно, что 

тюркская музыкальная культура представляет со-

бой огромный и многоцветный художественный 

конгломерат. В изучении типологий здесь, разуме-

ется, необходимы надежные критерии в определе-

нии специфических и общих, универсальных пара-

метров. В этом аспекте этномузыкология позво-

ляет, с одной стороны, раскрыть специфически 

национальные черты азербайджанской музыки, с 

другой стороны, глубже рассмотреть феномен 

тюркской культуры, поскольку сравнительный ана-

лиз музыкальных культур тюркоязычных народов 

аргументирует их сходство на генетическом 

уровне. 

Фундаментальными перспективными темами 

музыкальной тюркологии являются такие темы, 

как: 

- Проблема изучения этнокультуры Азер-

байджана в контексте сравнительного искусство-

знания; 

- Проблема изучения этноискусствоведче-

ской реконструкции азербайджанской культуры; 

- Этногенез азербайджанского народа в 

свете его музыкальной культуры; 

- Исторические аспекты музыкальной тюр-

кологии в азербайджанской этномузыкологии; 

- Генезис и эволюция тюркской музыкаль-

ной системы; 

- Музыкальная тюркология в ряду гумани-

тарных наук; 

- Аспекты исследований в современной му-

зыкальной компаративистике; 

- Основы музыкальной тюркологии в совре-

менном азербайджанском искусствознании; 

- Тюркская культура как историческая па-

мять азербайджанского народа; 

- Тюркские универсалии музыкального 

языка; 

- Детерминанты связей обрядового миро-

представления с музыкальной формульностью; 

- Этнокультурные параллели в формирова-

нии геноформулы; 

- Роль выразительных средств раннефольк-

лорного интонирования в формировании генофор-

мульного ряда в азербайджанской музыке; 
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- Универсалии музыкальной выразительно-

сти и специфика геноформульного ряда. 

- Процессы кристаллизации национальной 

семантики в культуре тюркоязычных народов; 

- Азербайджанская музыка в контексте куль-

туры Евразии; 

- Этноискусствоведческая реконструкция 

азербайджанской народной культуры; 

- Азербайджанский музыкальный фольклор 

в контексте культуры тюркоязычных народов; 

- Культурологическое освоение проблем му-

зыкальной тюркологии. 

- Музыкальная тюркология в контексте со-

временного азербайджанского этномузыкознания; 

- Музыкальная тюркология в 100-летней ис-

тории азербайджанского этномузыкознания; 

- Тюркские истоки азербайджанской музыки 

как историческая память народа; 

- Значение междисциплинарных исследова-

ний в современном азербайджанском этномузыко-

знании; 

- Проблемы изучения формульности в азер-

байджанском музыкознания; 

- Роль музыкально-типологических основа-

ний в развитии азербайджанской музыки; 

- Художественная культура Азербайджана в 

свете сравнительного искусствознания; 

- Методологические парадигмы искусство-

знания XXI века и проблемы сравнительного искус-

ствознания; 

- Приоритеты сравнительного искусствозна-

ния в современной гуманитарной науке Азербай-

джана; 

- Роль междисциплинарных аспектов срав-

нительного искусствознания в развитии современ-

ной гуманитарной науки. 

Путь исследования, осуществляется по пара-

метрам, которые легли в основу музыкальной тюр-

кологии. Сложилась следующая методика анализа: 

1. Обзор и характеристика музыкального ма-

териала и источников; 

2. Рассмотрение основных ладовых структур 

изучаемой музыкальной культуры; 

3. Констатация и аргументация сходства 

определенных ладовых комплексов народной му-

зыки, избранных в качестве анализа; 

4. Идентификация ладоинтонационных ком-

плексов на основе ладов азербайджанской народ-

ной музыки – раста, шура, сегях, чаргях; 

5. Анализ ладоинтонационных особенностей 

формульных моделей в этнокультуре. 

Определенная степень рефлексии, осуществ-

ляемая в изучении проблем музыкальной тюрколо-

гии, углубляет вопросы пересемантизации культур-

ного опыта и способствует созданию новых подхо-

дов к историческому художественному наследию. 

В этом аспекте научный потенциал является пер-

спективной основой плодотворных исследований в 

области музыкальной тюркологии. 
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Abstract 
The Sb2Se3-CuCr2Se4 system was studied and its phase diagram was constructed using differential thermal 

analysis (DTA), X-ray diffraction analysis (XRD), microstructural analysis (MCA), as well as measurements of 

density and microhardness. It was determined that the Sb2Se3-CuCr2Se4 system is partially quasi-binary and is 

characterized by eutectic equilibrium and peritectic transformation. At a temperature of 450°С, a peritectic process 

occurs in the system by the reaction M+Cr2Se3 ↔ CuCr2Se4. As a result, in the range of 5-85 mol % CuCr2Se4 

below the solidus line, two-phase alloys consisting of (α + β) crystallize. It has been established that solid solutions 

based on Sb2Se3 in the system at room temperature reach up to 5 mol % CuCr2Se4, and on the basis of the CuCr2Se4 

compound up to - 15 mol % Sb2Se3. 

Аннотация 

Исследована система Sb2Se3-CuCr2Se4 и построена ее фазовая диаграмма с использованием дифферен-

циального термического анализа (ДТА), рентгеноструктурного анализа (РФА), микроструктурного ана-

лиза (МСА), а также измерением плотности и микротвердости. Установлено, что система Sb2Se3-CuCr2Se4 

является частично квазибинарной, характеризуется эвтектическим равновесием и перитектическим пре-

вращением. При температуре 450°С в системе протекает перитектический процесс по реакции M+Cr2Se3 

↔ CuCr2Se4. В результате в диапазоне 5-85 мол. % CuCr2Se4 ниже линии солидуса кристаллизуются двух-

фазные сплавы, состоящие из (α + β). Установлено, что твердые растворы на основе Sb2Se3 в системе при 

комнатной температуре достигают до 5 мол. % CuCr2Se4, а на основе соединения CuCr2Se4 до - 15 мол. % 

Sb2Se3. 
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Введение 

Из литературы известно, что халькогенидные 

соединения типа Av2X3VI (Av-Sb,Bi,X-S,Se,Te) и 

полученные на их основе бинарные, тройные фазы 

и твердые растворы обладают высокой фотоэлек-

трической [1-4] и термоэлектрической эффективно-

стью и широко применяются в качестве преобразо-

вателей энергии в технике [5-8]. Это термоэлектри-

ческие материалы, преобразующие электрическую 

энергию в тепловую. 

Исследовано большое количество систем 

между халькогенидами сурьмы и халькогенидами 

других элементов и получен ряд тройных и четвер-

ных полупроводниковых соединений [9-12]. При 

химическом взаимодействии халькогенидов меди и 

хрома CuCr2Se4, CuCr2Te4, Cu2Cr4Te7 образуются 

соединения типа шпинели. Эти соединения явля-

ются ферромагнитными полупроводниками [13-

18]. 

С этой точки зрения можно ожидать, что ком-

позиционные фазы сложного состава, полученные 

в результате химических реакций между халькоге-

нидами Sb2Se3 и CuCr2Se4, могут быть практиче-

скими материалами со сложными свойствами. 

Нами изучен характер химического взаимодей-

ствия в ряде четвертичных систем, состоящих из 

халькогенидов сурьмы и меди-хрома [19-22]. 

Целью данной работы является исследование 

фазового равновесия в системе Sb2Se3-CuCr2Se4 и 

построение диаграммы ее состояния, выявление но-

вых фаз и твердых областей. Исходные компо-

ненты имеют следующую информацию: соедине-

ние Sb2Se3 плавится при 617°С с открытым макси-

мумом и кристаллизуется в ромбической сингонии 

с параметрами решетки: а=11,633; b=11 780; 

c=3,985 Å, пр.гр. Pbnm-D2h16, ρ = 5,843 г/см3, Hμ = 

1200 МПа [23]. 

Соединение CuCr2Se4 плавится инконгруэнтно 

при 945oC [ 24 ] и кристаллизуется и кубической 

сингонии с параметрами решетки, а=10,337 Å, 

пр.гр. Fd3m [ 25 ]. 

Экспериментальная часть 

Для изучения характера химического взаимо-

действия в системе Sb2Se3-CuCr2Se4 сплавы были 

синтезированы ампульным методом. При синтезе 

образцов использовались элементы следующей чи-

стоты: Sb - 99,999 % в монокристаллическом виде; 

хром-99,998; медь-99,999 %; Se-99 999 %. Сплавы 

подвергались термической обработке в течение 240 

часов при 400°С для их гомогенизации. Затем 

сплавы системы Sb2Se3-CuCr2Se4 были исследованы 

методами дифференциального термического ана-

лиза (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА), мик-

роструктурного анализа (МГА), а также измере-

нием плотности и микротвердости. 

ДТА-анализ образцов проводили на низкоча-

стотном пирометре НТР-73. В качестве термопары 

использовался хромель-алюмель. Скорость нагрева 

образцов составляла 10 об/мин. Рентгенофазовый 

анализ сплавов проводили на рентгеновском ди-

фрактометре D2 PHASER. В это время использова-

лись CuKα-излучение и Ni-фильтр. Анализ микро-

структуры (МСА) проводили на микроскопе марки 

МИМ-8. Для определения фазовых границ в каче-

стве осветлителя был взят раствор 1 N HNO3 : H2O2 

= 1:1. Микротвердость измеряли на металлографи-

ческом микроскопе марки ПМТ-3. Плотность об-

разцов определяли пикнометрическим методом, в 

качестве наполнителя брали толуол. 

Результаты и их обсуждение 

 Сплавы системы Sb2Se3-CuCr2Se4 имеют 

форму компактной массы и представляют собой 

ярко-серый окрашенные вещества. Сплавы си-

стемы устойчивы к воздействию воздуха, воды и 

органических растворителей. Они хорошо раство-

римы в сильных минеральных кислотах (HNO3, 

H2SO4). После завершения гомогенизации образцов 

сплавы системы исследовали методами физико-хи-

мического анализа. 

По результатам ДТА-анализа установлено, что 

на термограммах сплавов системы наблюдаются 

два эндотермических эффекта, которые носят обра-

тимый характер. 

 
Рис. 1. Микроструктуры сплавов системы Sb2Se3-CuCr2Se4. 

1-5, 2-40 3-70, 4-85 мол. % CuCr2Se4. 

 

По результатам микроструктурного анализа 

сплавов установлено наличие в системе однофаз-

ных и двухфазных областей. Было обнаружено 

ограниченное количество растворимости на основе 

исходных компонентов. На рис. 1 представлены 

микроструктуры сплавов системы Sb2Se3-CuCr2Se4, 

содержащих 5, 40, 70 и 85 мол. % CuCr2Se4. Одно-

фазные образцы CuCr2Se4 с содержанием 5 и 85 

мол. % – твердые растворы на основе Sb2Se3 и 

CuCr2Se4 соответственно. Образцы, содержащие 

CuCr2Se4 40 и 70 мол. % относятся к сплавам двух-

фазной области. 

 1 

 

 2 

 
 3 

 
 4 
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Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы сплавов системы Sb2Se3-CuCr2Se4. 

1- Sb2Se3, 2-5, 3-40, 4-70, 5-85, 6-100 мол. % CuCr2Se4. 

 

Для подтверждения результатов дифференци-

ально-термического и микроструктурного анализов 

был проведен рентгенофазовый анализ сплавов с 5, 

40, 70 и 85 мол. % CuCr2Se4 (рис. 2). Установлено, 

что рентгенограммы сплавов с 5 и 85 мол. % 

CuCr2Se4 идентичны дифракционным линиям со-

единений Sb2Se3 и CuCr2Se4 соответственно, т. е. 

представляют собой твердые растворы на основе 

исходных компонентов. Дифракционные линии 

сплавов с 40 и 70 мол. % CuCr2Se4 состоят из смеси 

дифракционных линий исходных компонентов, т. е. 

представляют собой двухфазные сплавы. 

По результатам физико-химических методов 

анализа построена фазовая диаграмма системы 

Sb2Se3-CuCr2Se4 (рис.3). Диаграмма состояния си-

стемы частично квазибинарная, эвтектического 

типа. 

 Ликвидус системы Sb2Se3-CuCr2Se4 состоит из 

моновариантных кривых первичных кристаллиза-

ции α-твердого раствора на основе Sb2Se3 и соеди-

нения Cr2Se3. Кривые ликвидуса α-твердого рас-

твора и соединения Cr2Se3 в составе 15 мол. % 

CuCr2Se4 пересекают кривую моновариантного эв-

тектического равновесия. Область твердого рас-

твора существует в области 0-5 мол. % CuCr2Se4. 

Первичные кристаллы соединения Cr2Se3 выделя-

ются из жидкости в диапазоне концентраций 15-100 

мол. % CuCr2Se4. В результате разложения перитек-

тического соединения CuCr2Se4↔M+Cr2Se3 в си-

стеме образуются трехфазные поля. 
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Рис.3. Фазовая диаграмма системы Sb2Se3-CuCr2Se4. 

 

В результате вторичного осаждения образу-

ется трехфазная смесь, состоящая из (М + Cr2Se3 + 

α) в пределах 10-30 мол. % CuCr2Se4. Еще одно 

трехфазное (M + Cr2Se3 + β) поле формируется в ин-

тервале концентраций 30-80 мол. % CuCr2Se4. При 

450°С происходит перитектическое превращение 

по реакции M+Cr2Se3 ↔ CuCr2Se4. В результате 

двухфазные сплавы, состоящие из (α + β), кристал-

лизуются ниже линии солидуса в интервале 5–85 

мол. % CuCr2Se4. Для определения площади твер-

дого раствора на основе соединения CuCr2Se4 ис-

пользовали сплавы, содержащие 3, 5, 7, 10 и 15 мол. 

% CuCr2Se4, затем после термообработки при тем-

пературах 200 и 400°С в течение 100 часов непо-

средственным закаливанием в ледяной воде. Затем 

был проведен их микроструктурный анализ. В ре-

зультате было определено, что растворимость на 

основе соединения CuCr2Se4 составляет 15 мол. % 

Sb2S3 при комнатной температуре и 20 мол. % Sb2S3 

растворимости при эвтектической температуре 

(450°С). 

При измерении микротвердости сплавов си-

стемы были получены два различных значения 

микротвердости. Величина микротвердости (1200-

1800) МПа соответствует микротвердости α-твер-

дого раствора на основе Sb2S3, величина (2750-

2790) МПа соответствует микротвердости β-твер-

дого раствора на основе CuCr2Se4. 
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Табл.1. 

Состав, ДТА, плотность и микротвердость сплавов системы  

Sb2Se3-CuCr2Se4 в зависимости от состава 

Состав, иол. % 

Термические эффекты, oC Плотность, г/см3 

Микротвердость, МПа 

α β 

Sb2Se3 CuCr2Se4 
P=0,10 Н P=0,15 Р 

100 0.0 617 5,84 1200 - 

97 3,0 540,615 5,86 1250  

95 5,0 540,600 5,88 1270 - 

90 10 540,590 5,90 1280 - 

85 15 540,560 5,93 1280 - 

80 20 540,530,700 5,95 1280 - 

70 30 540,890 5,99 - - 

60 40 540,620,1050 6,05 - 2790 

50 50 540,730,1150 6,10 - 2790 

40 60 540,820 6,15 - 2790 

30 70 540,875 6,20 - 2790 

20 80 540,920 6,25 - 2790 

10 90 660,940 6,37 - 2790 

5,0 95 560,750,940 6,35 - 2780 

0,0 100 945, 1350 6,32 - 2750 

 

В табл. 1 показаны некоторые физико-химиче-

ские свойства сплавов системы Sb2Se3-CuCr2Se4. 

Как видно из табл. 1, плотности сплавов монотонно 

изменяются в зависимости от состава. Наблюда-

ются изменения микротвердости сплавов. 

Заключение 

 Методами физико-химического анализа изу-

чено взаимодействие в системе Sb2Se3-CuCr2Se4 и 

построена его фазовая диаграмма. Фазовая диа-

грамма системы частично квазибинарная, характе-

ризуется эвтектическим равновесием и перитекти-

ческим превращением. Ликвидус системы ограни-

чен моновариантными кривыми равновесия α-

твердого раствора, образующегося на основе соеди-

нения Sb2Se3 и соединения Cr2Se3. 

Выше температуры 945°C соединение 

CuCr2Se4 разлагается по следующим реакциям 

CuCr2Se4↔M+Cr2Se3. При 450°С протекает обрат-

ная реакция: M+Cr2Se3 ↔ CuCr2Se4. В результате 

двухфазные сплавы, состоящие из (α+β), кристал-

лизуются ниже линии солидуса в интервале 5–85 

мол. % CuCr2Se4. По результатам микроструктур-

ного анализа установлено, что в системе Sb2Se3-

CuCr2Se4 при комнатной температуре образуется 

область твердого раствора на основе Sb2Se3 до 5 

мол. %CuCr2Se4, а на основе соединения CuCr2Se4 

растворимость достигает до 15 мол. % Sb2Se3. 
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Abstract 

The purpose of the work is to determine the way to work with fracture simulator output data for cases com-

plicated by stage-by-stage processing calculations. Hydraulic fracturing databases are designed to store a single 

numerical parameter, which causes complications when there are several values in the output data set. The way to 

obtain a correct estimation of the designated case by a single parameter will allow to apply the results of calcula-

tions in the statistical analysis of hydraulic fracturing. 

Scientific novelty of the work lies in the definition of a new method for working with the output data of the 

hydraulic fracturing simulator. The scope of application includes the case of formation of several fractures, as well 

as several calculations relating to one fracture. As a result, a method of working with data has been developed, 

which allows filling the standardized data set regardless of the number of elements in the output data of the hy-

draulic fracturing simulator. 

 

Keywords: fracture simulator, hybrid fracturing, heterogeneous fracturing, fracture analysis, lumped fracture 

model, data processing. 

 

Qualitative analysis of performed hydraulic frac-

turing includes preparation of data, including those ob-

tained as a result of calculations in the simulator [1]. 

Parameters should be expressed as numerical variables 

corresponding to each data channel. Uncertainties arise 

when several values for one variable are obtained [2]. 

The conductivity of the fracture, which affects the 

resulting effect, depends on proppant fixation or dis-

solving the walls of the fracture with acid [3]. As gen-

eral, it is an optional choice of technology, but it is also 

possible to use hybrid fracturing, when the conductivity 

is created simultaneously by acid and proppant parti-

cles [4]. When simulating such a process in a standard 

hydraulic fracturing simulator, two sets of output data 

with different structure result [5]. 

Subsequent work with the output data is possible 

if there is a single variable value. The following ap-

proach is suggested: 

1. Volume of slurry and clean liquid, mass of 

proppant, net pressure, proppant fixed length, fracture 

width is taken equal to the proppant data set; 

2. Hydraulic fracture length, acid-etched fracture 

length and dissolved rock volume is taken equal to the 

acid data set; 

3. Fracture fluid efficiency and average hydrau-

lic fracture width are taken as the average of the data 

sets; 

4. Total fracture height is the maximum value 

from the data sets; 

5. Fracture conductivity - the sum of values from 

the data sets. 

As a result of data processing in the method pre-

sented above, reasonable values of the variables can be 

obtained when modeling acid-fracturing [6, 7]. 

Another case of occurrence of several values is hy-

draulic fracturing of several intervals separated by a 

considerable distance [8, 9]. In this case, obtaining sin-

gle variable values is possible according to the follow-

ing principle: 

1. Volume of slurry and clean fluid, mass by 

fractions, total fracture height, fracture conductivity 

and volume of dissolved rock is taken as the sum of the 

values; 

2. Fluid efficiency, net pressure, fracture length, 

average hydraulic fracture width, fixed width is taken 

as the average value; 

3. Hydraulic fracture length to assess the possi-

ble radius of coverage - the maximum value. 

The applicability of the proposed methods is lim-

ited to hybrid fracturing and simultaneous processing 

of several intervals, provided that pseudo-3D fracture 

models and simulators based on it are used [10]. 

 

Conclusions: 

1. A way of working with the output data of the 

fracture simulator for some cases, in which there is un-

certainty of the values of variables, is proposed. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7738683
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2. Application of the method allows using stand-

ard software to prepare data for acid-proppant fractur-

ing analysis similar to classic hydraulic fracturing and 

acid hydraulic fracturing. 

3. The statistical analysis carried out on the re-

sults of processing the data prepared by the proposed 

method will allow to compare fairly the standard and 

hybrid hydraulic fracturing technologies carried out in 

the considered area of development. 
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Abstract 

The elements for achieving the success of the company are the development of a strategy and competent 

goalsetting, risk assessment, allocation of resources, and direct implementation of activities. Customer perspec-

tives, primarily related to marketing, are one of the most important aspects of shaping the sustainable success of 

an organization. Their planning, control, and evaluation become the most significant factors for the stable operation 

of the enterprise. Thus, the use of marketing metrics plays a huge role in ensuring the success of an organization. 

The study of the theoretical basis for evaluating marketing decisions, as well as the analysis of Western stud-

ies, made it possible to form a comprehensive system of financial evaluation of various aspects of the company's 

marketing activities, considering both digital and traditional marketing channels, and different levels of manage-

ment in the company. In practice, this approach allows you to get more accurate data for planning marketing 

activities, as well as justifying marketing decisions. According to the results of an empirical study of Georgian 

companies, this is a serious problem for modern Georgian businesses. 

 

Keywords: marketing efficiency, marketing effectiveness, marketing metrics, controlling. 

 

Introduction. The issues of evaluating the effec-

tiveness of marketing decisions have been discussed for 

a long time, and in digitalization and changes in the 

speed of market development, this issue becomes even 

more relevant. 

The goal of the company's management is always 

to maximize financial results, and all company analyt-

ics are implemented, mainly using financial indicators. 

Financial control provides the management of the com-

pany with the management reporting data necessary to 

maintain effective leadership and achieve business suc-

cess. The results of marketing activities are extremely 

important. 

Marketing matters do not always have a clear fi-

nancial description. While a company's marketing de-

partment is always the cost center and therefore re-

quires a clear justification for the investment, the result 

of a company's investment in marketing is shared be-

tween sales departments (e.g. regional sales, retail 

sales, etc.) and marketing departments. Another big 

challenge is the need to invest in and evaluate the ef-

fectiveness of public relations activities. 

We should remember we can make marketing de-

cisions at the strategic, tactical, and operational levels, 

which also require different approaches to evaluating 

results and applying different metrics that can be ap-

plied. 

Financial Controlling and Marketing Activities 

of the Company. To implement the control of the com-

pany's activities, including marketing activities, it is 

necessary to have operational, reliable, and complete 

information, which is achieved through the creation of 

a controlling system at the enterprise [8]. Receipt, reg-

ular analysis, and development of measures based on 

them allow the company to improve business pro-

cesses, achieve its goals, and, as a result, ensure the 

economic security and success of the company. 

Thus, the development of controlling is primarily 

due to the need of the business, since the controlling of 

the company's business processes ensures the relation-

ship between the company's strategy and operational 

actions and allows you to control the situation, make 

appropriate decisions, and, thanks to this, achieve a 

state of economic security. 

An analysis of international experience made it 

possible to identify two areas of controlling concepts: 

those focused on achieving results and those focused on 

the implementation of universal goals [7] (Table 1). 

Under the presented periodization of the develop-

ment of control, already in the 60s, the issues of cost 

accounting and ensuring the effectiveness of sales, and, 

the marketing activities of the company come relevant. 

Because in the early 2000s, the focus of controlling is-

sues was increasing the value of the business, and mar-

keting activity is the most important component in the 

value formation of such an intangible asset (intangible 

assets) as a company brand. 

  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7738703


28 Norwegian Journal of development of the International Science No 104/2023 

Table 1. 

Stages of Financial Controlling [5] 

N Period Main Ideas 

Stage I 
Before 

1950  

Implementation of the technical function for the formation of the cost of production and 

the use of budgeting methods 

Stage II 1950–1960  
formation of a system of operational information for the management of the company by 

responsibility centers 

Stage III 1960-1985  
cost management and business process analysis to minimize corporate and social losses 

(quality control) 

Stage IV 1985-1995  cost control and implementation of business processes 

Stage V 1995-2005  (functional cost analysis by business processes) 

Stage VI After 2005 the strategic analysis focused on increasing business value 

Without effective marketing, a company cannot 

count on sustainable success in the market (stage IV), 

thus, since the middle of the last century, marketing ac-

tivities have been the focus of controlling. And since 

the end of the twentieth century (stages V and VI), the 

focus of controlling has been on issues of strategic anal-

ysis and business development related to increasing. 

The value of intangible assets and the business and 

the formation of a stable, successful work of the com-

pany in the future at the expense of the brand. 

Approaches to Evaluating the Effectiveness of the 

Company's Marketing Activities. The basis for achiev-

ing the sustainable success of an organization, accord-

ing to the state standard, is the efficient use of re-

sources, taking into account the needs of stakeholders, 

and making decisions based on facts. Due to the con-

stant changes in the environment, the management of 

the organization must ensure the conditions for the sta-

ble existence of the company through planning and 

control, monitoring activities and assessing risks, build-

ing relationships, and assessing the satisfaction of all 

stakeholders. The choice of key performance indicators 

by the organization should ensure the improvement of 

the efficiency and effectiveness of processes and take 

into account the expectations of customers, the im-

portance of individual types of products, profitability 

and financial performance, and legal requirements. 

O. K. Oyner develops ideas about the dual nature 

of the concept of “efficiency”, which corresponds to the 

ideas of other authors [12, 13]. At the same time, effi-

ciency characterizes the economic assessment of the 

activity (cost) and is calculated as the ratio of the result 

to the cost of the event, and the effectiveness shows the 

ability to achieve the goals and is largely based on qual-

itative assessments. In addition, Euner identifies “inter-

nal” and “external” efficiency, showing the degree of 

achievement of short-term and strategic goals, respec-

tively. 

Indicators of efficiency and effectiveness can be 

classified as general (integral). In addition, indicators 

are often considered that are of a private (local) nature, 

for which it is customary to use the concept marketing 

metrics (in foreign sources, the term marketing perfor-

mance metrics (MPM) is used), which is considered a 

system of indicators that help form certain characteris-

tics [American Marketing Association et al., 2011]. 

The private nature of marketing metrics can be 

traced in the work of Donald A. Marshall with co-au-

thors, who write about the need for their strict compli-

ance with the goals of marketing and business, that is, 

a lower, subordinate character. The authors consider 

the concept of marketing metrics and, based on the 

analysis of twelve definitions, identify the characteris-

tics of the term “marketing metrics”, such as its quanti-

tative nature and measurability, a certain dimension, 

purpose (assessment of the results of marketing activi-

ties) and a clear correspondence to business goals. [15] 

The authors see the regular nature of measurements as 

an important aspect in the use of marketing metrics (at 

least 1-2 times a year). And their application should 

provide the company with a quantitative assessment of 

marketing activities and focus on the most priority ar-

eas of marketing activities. 

There are a fairly large number of classifications 

of marketing metrics. Most of them correspond to the 

classifications of indicators into absolute and relative, 

strategic and operational, evaluating short-term and 

long-term results, and others [15, 10]. 

In addition, many authors identify financial and 

non-financial metrics [Malcolm, 2004; Kotler, Keller, 

2007] or talk about financial indicators or metrics for 

evaluating marketing activities [Farris et al., 2010, 

Sampaio et al., 2011, Ambler, 2003, Kokkinaki, Am-

bler, 1999, Pilling, Rigdon, Brightman, 2012, Mintz, 

Currim, 2013]. 

In addition to marketing metrics, in the literature, 

one can often find a review of various methods for eval-

uating the effectiveness of marketing decisions [16]. A 

large number of methods are distinguished, including 

sociological and scoring methods, but most often it is 

customary to talk about quantitative and qualitative 

methods. Quantitative methods involve the use of mul-

tidimensional, simulation, statistical, and other meth-

ods. Qualitative methods, in addition to qualitative re-

search, include marketing controlling and audit, and 

analysis of the components of marketing activities. 

Methods of Research 

The article uses methods of analysis and synthesis, 

applies analogy and comparison, and summarizes in-

formation from various sources and approaches to the 

definition of marketing metrics. 

An empirical study of thirty Georgian enterprises 

is being carried out, because of which we identify the 

main metrics of the financial perspective for evaluating 

the effectiveness of activities. The study involved send-

ing questionnaires, comprising 20 questions, according 

to a previously developed list of enterprises. The return 

of questionnaires was 10%. 
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We analyzed various studies in terms of the devel-

opment of marketing metrics, which are summarized 

and compared with the results of the empirical study. 

Based on the analysis of various studies, identified 

the main financial metrics for evaluating the effective-

ness of activities. It carried the analysis out for the com-

pany, individual departments, and online and offline 

environments. 

Based on the study of the goals and objectives of 

financial controlling, a system of financial metrics is 

being developed to evaluate the effectiveness of activi-

ties, which will be understandable to financial manage-

ment and will contribute to the sustainable success of 

the company. 

Research Results 

The main indicator characterizing the financial re-

sults of marketing activities is the return on marketing 

investment (ROMI or MROI) [17]. The complexity of 

calculating the indicator lies in the difficulty of high-

lighting the increase in profit (value) because of mar-

keting activities. 

It implemented an attempt to link financial and 

marketing aspects with other parameters for the success 

of the company in the balanced scorecard (BSC). The 

authors of the balanced scorecard R. Kaplan and D. 

Norton [4] identify four aspects that ensure the success 

of the company's strategic management: 

- Financial, which characterizes the sharehold-

ers' vision of financial indicators; 

- Client, reflecting the vision of customers, ex-

pressed in qualitative indicators characterizing cus-

tomer satisfaction; 

- Aspect of internal processes that characterize 

the performance indicators of the internal processes of 

the organization; 

- Aspect of learning and growth that describes 

the human and intellectual capital of a company. 

The ideas of Kaplan R., and Norton D., were ap-

plied by G. Guchetl directly for marketing activities [3]. 

In G. Guchetl’s approach, the prospect of “customer re-

lations” instead of the “price” element also identified 

four perspectives, corresponding to the three elements 

of the marketing mix and supplemented. 

M. Jeffrey [2] suggested using 15 key indicators 

that allow you to evaluate the effectiveness, which in-

cludes the following financial indicators: profit, net 

present value, internal rate of return, payback, cost per 

click, return on investment in advertising, and customer 

lifetime value (CLV). It is necessary to take revenge 

that Farris, P., Bandle, N., Pfaifer, P. [6] singles out the 

last indicator, naming the value of the client during the 

period of his loyalty to the firm, among the three key 

indicators besides MROI and the customer retention 

rate (CRR).  

The KPI Institute reviewed the top 25 marketing 

performance indicators for 20161 and highlighted the 

following financial metrics: customer acquisition cost 

(annual cost to gain new customers relative to the num-

ber of new customers gained), customer profitability, 

customer lifetime value, cost of customer retention, 

marketing spend per customer, marketing ROI. In ad-

dition, two indicators partially characterize the finan-

cial component of the issue: relative price (the price of 

a product in relation to the average price of goods of 

similar purpose and quality) and the price elasticity of 

demand (change in the number of buyers of a product 

depending on the price of the product). 

According to a study by T. Ambler [1], it is the 

financial metrics for evaluating the effectiveness activ-

ities that are most often used, the most important of 

which are profit and profitability, sales volume, and 

gross profit (over 80% of the analyzed companies are 

used). The relative price of a product, marketing costs, 

income and profit from new products, price elasticity of 

demand, and the size of discounts are also analyzed less 

frequently. 

Henry Assel [11, p.111] identifies identified the 

following financial metrics for evaluating marketing 

activities: metrics for assessing financial aspects (sales 

and profits), and pricing metrics (changes in prices for 

the company’s products). Using the example of the 

public catering sector, Assel singles out financial, mar-

ket, and brand metrics, while financial ones include 

sales volume, marketing costs, and profit. In addition, 

it identified metrics for evaluating the effectiveness of 

activities on the Internet, which are divided into basic, 

and special, related to content, SEO optimization, PR, 

and branding. Financial metrics mainly fall into the 

group of basic ones. These are the cost of a click, the 

cost of a target action, and the cost of a sale. 

Indeed, the approach to evaluating the effective-

ness of activities on the Internet has significant differ-

ences from the traditional one. First, this is because of 

the ease of obtaining the data and the ability to assess 

the impact of each factor that generates revenue and the 

visibility of the data. However, the correct interpreta-

tion of data requires certain knowledge and an estab-

lished analytics system in the company. According to 

American research conducted by the Safefrog Marketing 

Group marketing agency in 2017 [16], American compa-

nies use a whole range of indicators that characterize ac-

tivities both online and offline. Some of the most com-

monly used metrics include: 

1) Behavioral: leads, traffic, site traffic in relation to 

the number of leads; 

2) Quality of service: response time of sales staff, 

number of customers from the website, conversion from 

gained customers to actual completed transactions, email 

marketing performance (delivery rate, unsubscribe rate, 

availability, etc.), number of customers compared to the 

number of visitors website, conversion from attracted cli-

ents to offered offers, conversion from commercial offers 

to completed transactions; 

3) Cost sales volume and its division by depart-

ments and employees, by the lifetime value of the client, 

and by the cost of attracting a client. 

At the same time, the analyzed American B2B com-

panies opt for Internet marketing tools and use the follow-

ing metrics to evaluate communications in the digital en-

vironment: 

- ROMI, CTR (Click-thru-rate) for direct market-

ing evaluation, 

- CPC (cost-per-click) to estimate the cost of one 

contact, 

- COCA (Cost of Customer Acquisition), 

CPL(Cost Per Lea) or the cost of one interested client 
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(lead), 

- CTB (Click-To-Buy ratio) or the ratio of the 

number of buyers to the total number of visitors to the re-

source, 

- CTI (click-to-interest) is calculated as the ratio of 

the number of interested users to the total number of visits 

to the site, 

VTR (ratio of views to the total number of impres-

sions).We should note that all the studied companies eval-

uate the effectiveness using at least five of the most appro-

priate metrics selected under the characteristics of the en-

terprise. 

The authors conducted a similar study of Georgian 

companies to analyze the most popular metrics for evalu-

ating marketing activities in the online and offline envi-

ronment, because of which it was revealed that CTR - 

70%, ROMI - 50%, and CPC - 40% are used among the 

main indicators, other metrics are small popular or not 

used at all. This suggests that, despite the availability of 

the same opportunities for evaluating the effectiveness de-

cisions, Georgian companies use evaluation metrics ex-

tremely poorly, which leads to the poor justification of 

marketing activities, a misunderstanding of their effective-

ness, and connection with business goals. 

We compared the results of a study of American 

companies conducted by the Safefrog Marketing Group 

[16] and the results of a study of Georgian enterprises con-

ducted by us. It turned out that the validity of the action 

and the assessment of the effectiveness of activities in 

Georgian companies are superficial. In addition, they do 

not allow to ensure the stability of the work and economic 

security of the company in the future. In contrast, Ameri-

can companies use many marketing metrics and exercise 

fairly strict control of marketing activities, which provides 

them with more stable work and allows them to achieve 

success in the market. 

Companies receive a large amount of information 

thanks to the information systems and Internet resources 

used. However, because of the presence of many indica-

tors of marketing activities, it is rather difficult for compa-

nies to determine the minimum that could provide special-

ists and managers of the company's marketing department 

with data on evaluating marketing decisions and provide 

the information base for financial management and com-

pany management to ensure stability and success Busi-

ness. 

According to the results of the study, most compa-

nies lack precisely the financial assessment of the results 

of marketing activities, which is also necessary for the for-

mation of an integrated system for controlling marketing 

activities and financial reporting to provide the company's 

management with reliable information for making man-

agement decisions (Table 2). 

Table 2. 

Hierarchy of financial metrics for evaluating marketing activities 
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- CPL - COCA  

- CRC - Internet marketing costs 

Employee Level (offline environment) 

- CRP4 - PPC  

- CPT5 - COCA  

- AVE6 - Costs for individual events 

- CRC 
1 Customer retention cost 
2 Marketing cost per client 
3 Profits per customer 
4 Cost per Rating Point 
5 Cost per thousand contacts 
6 Advertising Value Equivalent 
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The table proposes a hierarchy of financial metrics 

for evaluating the marketing activities of a company, 

which considers traditional and Internet marketing, in 

which only cost indicators are grouped that meet the 

needs of modern companies in the financial evaluation 

of marketing activities at various levels of responsibil-

ity. The regularity of calculation and tracking in the 

system's dynamics of indicators proposed based on the 

analysis of Georgian and foreign experience and the 

study of various publications will allow companies to 

receive operational statistics, and evaluate and develop 

new marketing activities, having a clearer justification 

for this. 

Conclusion. Modern business cannot exist with-

out marketing activities and requires an appropriate as-

sessment of marketing activities. A huge number of ex-

isting indicators lead to the fact that companies use the 

most obvious minimum, without understanding the 

value and capabilities of others. This is what we found 

in the process of empirical research, which was con-

firmed by the results of other studies. 

When using marketing performance indicators, 

the most significant issues are the allocation of re-

sources at the stage of developing marketing programs, 

as well as the final control showing the degree to which 

the company's goals have been achieved. In addition, it 

is important to assess the risks of marketing activities, 

which comprise the loss incurred or lost income in the 

company's implementation of marketing strategy. Here, 

the main risk factors include an incorrect assessment of 

the company's external environment factors (research 

part), incorrect definition of business goals in the cur-

rent conditions and directions of action (goal setting 

and strategy development), the wrong choice of tools 

and evaluation criteria (marketing decisions - the im-

plementation of activities). As a result, there is a risk of 

not getting the planned result, which is an indicator of 

the inefficiency of marketing activities and the work of 

the company. 

Thus, financial control in relation to marketing ac-

tivities should be implemented in three main perspec-

tives: 

1) Control of the use of resources for the imple-

mentation of marketing activities, 

2) Monitoring the results of marketing activities 

in terms understandable to financial management, 

3) Risk assessment of marketing activities. 

Using the system of financial indicators proposed 

by the authors based on the study of the experience of 

mainly foreign companies, Western studies, and do-

mestic and international publications will contribute to 

a clearer development and control of marketing deci-

sions at various levels of marketing management. In ad-

dition, it will help to integrate the results of marketing 

activities into the overall controlling system and im-

prove the efficiency of decisions made at various levels 

of management, as well as achieve more stable results 

and sustainable success of the organization.  
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Abstract 
The authors note that Georgia, with its distinctive history, diversity of world cultural heritage sites, and rich-

ness of natural and recreational resources, has a significant potential for the development of inbound and domestic 

tourism and hospitality. However, according to the authors, this potential is far from being fully used. It described 

several limiting factors in sufficient detail in the article - these are the insufficient development of transport infra-

structure, the lack of 3-star hotels, and the non-compliance with world standards of service in the Georgian tourism 

and hospitality industry. This article discusses another, not an often-studied factor - the level of qualification of 

workers in the hospitality and tourism industry. 

The purpose of this article is: 

a) Based on an analysis of the situation with training in the tourism and hospitality industry, to outline the 

main trends in the development of the corresponding master's education in Georgia, 

b) To position it within the international system of training, 

c) To find distinctive features in various areas of training for these industries, 

d) To determine the ways of integrating Georgian education in the tourism and hospitality industry into the 

global educational space. 

We paid the main attention to the features and prospects for the development of master's training for managers 

in the tourism and hospitality industry.. 

 

Keywords: Tourism and hospitality industry, vocational education, master's training for managers. 

 

Introduction. The study of the main directions for 

the development of the world economy makes it possi-

ble to identify the most important factors that determine 

the efficiency of the functioning of the economies of 

individual countries. Among such factors are the qual-

ity of human resources, compliance with the require-

ments of rapidly developing industries, and the level 

and nature of the interaction between employees and 

the system. The sphere is a backbone for many coun-

tries, and industries such as tourism and hospitality not 

only provide significant employment but also bring a 

significant share of the national GDP. Over the past two 

decades, Georgia has essentially re-formed many new 

service industries, including tourism, hospitality, and 

catering. However, the corresponding achievements in 

education did not sufficiently support the needs of these 

sectors in the personnel. 

The market of tourist services and hospitality 

services. The sphere of services has been gaining more 

and more stable positions in the world economy in the 

last decades. At present, according to World Bank esti-

mates, the service sector accounts for about 70% of the 

world's GDP [12]. For many countries, an increase in 

the volume of production of services, an increase in in-

come from service activities, an increase in employ-

ment in this area, and an increase in exports and imports 

of services are typical. We can also observe a pro-

nounced trend in the structure's transformation of GDP 

towards an increase in the share of the service sector in 

Georgia. So, in 2022, the share of income from services 

in the GNP of Georgia was 62%, the same as in 1991 - 

38%. 

General positive trends are also typical for the 

global hospitality and tourism industry. According to 

the data of the World Tourism Organization, the num-

ber of tourists in the world in 2022 amounted to 800 

million people, and by 2025, as expected, will grow to 

half a billion people per year. 

The Georgian market for tourism and hospitality 

services is also developing. There are currently 6.5 

thousand working in Georgia tourist firms (in 2022 - 

3.3 thousand); the number of tourists served by travel 

companies increased from 2.8 million people in 2012 

to 7.08 million in 2022; the number of beds and analo-

gous accommodation facilities - respectively from 3.9 

to 7.4 thousand. [6]. The number of people accommo-

dated in hotels, sanatorium-spa, and recreational facili-

ties is also noticeably growing (from 25 million people 

in 2012 to 31.69 million people in 202) [6]. 

Despite the financial and economic crisis that has 

affected our country, Georgians continue to rest in 

Georgia and abroad. So, according to the official web-

site of the State Department of Statistics of Georgia, the 

total number of departures of Georgian citizens abroad 

in 2019 amounted to 0.5 million against 1.05 million in 

2022, including for tourism. Here, however, it should 

be noted that although the numbers in absolute terms 

show a trend towards a significant increase, most of the 

population still chooses holidays in Georgia. The flow 
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of foreign citizens to Georgia after the pandemic re-

mains at an insufficiently high level. 

We assessed the overall situation with domestic 

and inbound tourism, as well as the hospitality industry 

in Georgia. We think that it is necessary to note several 

important factors, both positively and negatively influ-

encing its development. The positive factors include the 

active entry into the Georgian market of the main inter-

national hotel chain operators, such as Marriott Interna-

tional, Hilton Worldwide, Hyatt Hotels Corporation, 

and InterContinental Hotel. Some of them have repre-

sentative offices in Georgia, coordinating the work of 

their hotels in the Georgian market, while others act as 

franchisors. It should also be noted that most of the 

large development projects for the construction of ho-

tels in Georgia also provide for their subsequent trans-

fer to the management of international operators. 

Currently, Georgian hotel chains are being ac-

tively formed both regionally (in Batumi, Tbilisi) and 

on a general Georgian scale. 

Related and supporting industries are developing 

steadily. All the world's largest airlines fly to our coun-

try, including discounters; domestic air carriers have a 

wide geography of flights across Georgia and the 

world. In addition, we note the presence in most large 

Georgian cities of international catering networks 

(McDonald's, KFC, Baskin Robbins, Subway, Wen-

dy's) and car rental companies. 

Support from the state plays a significant role in 

the development of tourism both at the central and re-

gional levels. In particular, programs for the develop-

ment of inbound and domestic tourism are being devel-

oped and implemented, most of which rely on the re-

gion's own budgetary resources. Thus, the concept of 

the state target program “Development of domestic and 

inbound tourism in Georgia 2023-2030” was devel-

oped. 

Peculiarities of staffing the hospitality and tourism 

industry 

Characterizing the modern labor market in the 

hospitality and tourism industry, it is necessary, first, to 

note the events that occurred in the industry in the mid-

90s. Cardinal changes are under the influence of the 

emergence and spread of new information technolo-

gies. 

The availability of the Internet (and currently in 

Georgia, 86.5% of the population of the country are In-

ternet users) has changed choosing hotels and tours by 

customers. Studying the sites of hotels makes it possi-

ble to evaluate the location of hotels, the range of ser-

vices provided, and prices in different seasons. 

It is possible to single out the following global em-

ployment trends in the hospitality and tourism industry: 

- The rapid decline in the role of travel agencies 

as intermediaries for the sale of the tourist product; 

- Formation of the functions of travel agents as 

consultants for working with tourist Internet resources; 

- The active movement of middle and senior 

managers through hotels of the same network in differ-

ent countries; 

- Increasing the role and increasing the number 

of employees whose functions include establishing in-

ter-left interaction within the hospitality and tourism in-

dustry and beyond; 

- Expanding the practice of using outsourcing, 

out staffing, and franchising in the hotel business, 

which changes the principles of working with the staff 

of hotels. 

The listed trends and features of the labor market 

in the hospitality and tourism industry have a signifi-

cant impact on the system of training personnel for this 

industry. 

Training of specialists in the field of hospitality 

and tourism. As already mentioned above, the socio-

economic processes that have taken place in recent dec-

ades, in particular, the increase in the role of the sphere 

of services, have had a significant impact on the educa-

tion system in the world. The number of higher educa-

tional establishments producing specialists in the sphere 

of services has increased, and the curriculum includes 

disciplines that reflect the specifics of the activities of 

organizations in various sectors of the sphere of ser-

vices. However, professional attention to the activities 

of service organizations from the standpoint of manage-

ment and marketing has a relatively short history both 

abroad and in Georgia [1]. 

Research centers and research programs have 

made the most significant contribution to the develop-

ment of management and marketing in Sweden, Fin-

land, the USA, UK. Such centers operating in the United 

States of America include the Center for Retail Research 

at Texas A&M University; Arizona State University 

Center for Service Leadership; Center of Excellence in 

the Service Sector of the School of Administration. 

Marshall; University of Southern California; Depart-

ment of Marketing Kenan Flagler High School at the 

University of North Carolina at Chapel Hill. 

Three structures mainly formed the Scandinavian 

direction: 

- Center for Relationship Marketing and Service 

Management, operating at the Swedish School of Eco-

nomics and Higher School Administration; 

- Service Research Center of Karlstad Univer-

sity; 

- Research program Service Research at the 

Graduate School of Stockholm University, a division of 

Operations & Technology Management Group, London 

Business School structures involved in this area. 

Initially, most of the provisions developed in dif-

ferent countries, including the United States, were 

planned by scientists in Sweden and Finland.The most 

famous are such Swiss educational institutions as the 

Swiss Hotel Management School (SHMS), Glion Insti-

tute of Higher Education, Les Roches School of Hotel 

Management, Hotel Institute Maastricht (HIM), IMI 

chiefest Center (International hotel, tourism, and events 

management institutions). 

A broader training profile distinguished the British 

system of training specialists for the hospitality and 

tourism industry, its graduates specialize in various sec-

tors of the tourism industry. In recent years, one of the 

main areas of training in specialized British universities 

is the management of event tourism. However, an im-

portant detail should be noted: the leading British uni-

versities for training specialists for the hospitality and 
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tourism industry do not have high positions in the gen-

eral ranking of British universities. 

It is important to note that some of them are lead-

ing universities not only in the USA but also in the 

world. 

Among American universities, whose training de-

partments in the hospitality and tourism industry oc-

cupy leading positions in the national rankings, we 

should name: 

- Cornell University (Center for Hospitality Re-

search, School of Hotel Administration), 

- San Francisco State University (The Hospital-

ity and Tourism Management Department), 

- Iowa State University's Hotel, restaurant, and 

institution Management, 

- University of New Orleans (The Hospitality 

Research Center and The School of Hotel, Restaurant, 

and Tourism Administration), 

- The George Washington University (School 

of Business, Department of Hospitality and Tourism 

Management). 

To other world-leading educational institutions 

that implement programs for the training of specialists 

for work in the hospitality industry and in tourism and 

conduct active scientific work in this: 

- The International Center of Studies on the 

Tourist Economy; 

- Pierre Mendes France University, Economic 

Research Center for Public Policies in Market Econ-

omy; 

- Hong Kong Polytechnic University, the 

School of Hotel and Tourism Management, 

- La Rochelle Business School of Tourism; 

- Heilongjiang University, 

- Shanghai University, 

- East China Normal University, 

- Beijing Jiaotong University, 

- Beijing International Studies University. 

They can argue that the distinctive features of the 

global system of training personnel for the hospitality 

and tourism industry are: 

- Applied character of training of the main mass 

of specialists; 

- Many elective disciplines that allow the stu-

dent to expand their horizons and master related (and 

foreign and rather remote) areas of activity 

- A high share in the curricula of various types 

of practices, internships, and sandwich technologies of 

education; 

- Active participation of almost all students in 

various forms of international exchange; 

- An extremely high level of mastering infor-

mation technologies by students, regardless of the cho-

sen field of activity in the hospitality industry and in 

tourism; 

- Poly linguistic nature of education, involving 

the study of at least two, and more often three, lan-

guages. 

It is natural that they carried the formation of spe-

cific educational programs and a set of training courses 

out “in response” to the demands of the hospitality and 

tourism services markets. Among the disciplines in-

cluded in these programs of foreign universities, the 

following enlarged blocks can be distinguished: 

- “General managerial” or “Marketing” disci-

plines, such as organizational behavior, decision-mak-

ing, etc; 

- Accounting and finance, for example, ac-

counting principles, managerial, financial accounting, 

revenue management, and so on. 

- Legal block; 

- Language training; 

- Electronic technologies in hospitality and 

tourism 

- Special disciplines, such as Tourism Econom-

ics, Hospitality Marketing, Entertainment Business 

Fundamentals, etc. 

- Disciplines dealing with private operational 

issues, such as Service Excellence/Gastronomy, Bar 

and Beverage Principles, Food and Beverage Manage-

ment, or even Microbes and Humans. 

A similar well-established system of world educa-

tion in tourism and hospitality can be used in creating 

analogous educational programs in Georgia. It certainly 

makes sense to consider the existing realities of the do-

mestic hospitality and tourism industry, as well as the 

specifics of the Georgian educational space. 

Training of Georgian managers of the hospitality 

and tourism industry in the reform's context of the 

Georgian education system. It carried the training of 

specialists in hospitality and tourism management in 

several areas and specialties, in particular in the areas 

of “Tourism” and “Management”. Among them is the 

Georgian State University. Javakhishvili, Georgian 

Technical University, University. Ilia Chavchavadze, 

Kutaisi State University. Akaki Tsereteli, Batumi State 

University. Shota Rustaveli and many other public and 

private universities. 

The system of two-level higher education in Geor-

gia, as in many countries of the world, involves two 

main forms - bachelor's and masters. In our country, the 

training of personnel for the hospitality and tourism in-

dustry at the bachelor's level seems to be well devel-

oped and effective. Bachelor's educational programs to-

ward “Tourism” became the “heirs” of the programs of 

undergraduate training in the specialty “Social and cul-

tural service and tourism”. One of the essential differ-

ences in the bachelor's training system is a sharp reduc-

tion in the time allotted in the curriculum for various 

types of practice, and first, undergraduate practice. 

Senior managers in Georgian large service compa-

nies, as well as in global chain hotels operating in Geor-

gia, work mainly with ex-pats. 

These managerial practices come down to either 

applying 30-year-old models or intuitive attempts to 

“live in a new way.” 

At present, such features distinguished the Geor-

gian labor market in hospitality and tourism: 

- An acute shortage of middle and lower-level 

personnel with special training, a certain part of which 

is replaced by positions with higher-level specialists; 

- Structural non-compliance of specialists 

trained in universities with the needs of enterprises in 

the hospitality and tourism industries 
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- Lack of enough trained specialists of a higher 

level who have an international level education and 

work experience in foreign hotels and tourist organiza-

tions; 

- A lack, especially in the regions, of various 

forms of advanced training for workers of various lev-

els. 

Although the Georgian hospitality and tourism in-

dustry is currently among the flagships of the domestic 

economy, our country in this area has even wider pro-

spects. To reduce the gap between the level of develop-

ment of the domestic hospitality and tourism industry 

and the level of academic training in this area, it is nec-

essary to form a significant group of Georgian special-

ists who would have not only practical skills but also 

academic knowledge of modern conditions and strate-

gic directions for managing tourism and hospitality or-

ganizations [4]. 

A significant problem in teaching service-oriented 

disciplines, including at the master's level, in modern 

Georgian education, is the problem of accumulated ex-

perience. In the conditions of market relations, the do-

mestic service sector has existed for about 20 years. In 

addition, it is necessary to emphasize that before the be-

ginning of the 90s universities, specialists in the sphere 

of tourism did not turn at all (there was only a system 

of advanced training). Therefore, in the previous dec-

ades, there were no corresponding scientific and educa-

tional schools in this field of knowledge. 

Prevents a positive impact on the development of 

education in the sphere of service and the lack of link-

age between modern economic and management con-

cepts and highly specialized service curricula. 

In the assets of universities, there are well-estab-

lished courses with a narrow sectoral tourism focus. de-

grees regardless of them and focusing on the develop-

ment of operational skills only. 

Meanwhile, the development of education is not 

only inextricably linked with the actual socio-economic 

changes that are actually taking place but is also largely 

supported by scientific research [9]. Until now, the 

level and scale of education and scientific research in 

those leading economic universities, where specialists 

in tourism are being trained, do not meet the require-

ments. Master's training cannot proceed without deep 

fundamental and applied scientific research. Carrying 

out scientific research work presupposes a certain em-

pirical base, the main sources of which are the services 

of the industry. In fact, Georgian organizations in tour-

ism and hospitality are often closed to providing an em-

pirical base, which, undoubtedly, is serious In addition, 

many problems of statistical accounting of socio-eco-

nomic processes occurring in the hospitality industry 

and especially in tourism have not been solved so far 

[2]. This not only complicates the management of these 

sectors but also does not allow for conducting sectoral, 

inter-sectoral, and comparative international studies. 

The publication activity of domestic service and 

tourism universities is also relatively low. Eight such 

universities entered the ranking of scientific and publi-

cation activity among the leading Georgian universi-

ties. The integral indicator for tourism and service uni-

versities has a very modest estimate and does not ex-

ceed 3.91 (whereas the similar indicator for Western 

universities is 35 on average) [7]. 

Education, science, and practice make up, in this 

way, a peculiar triangle, strength does not distinguish 

the connections between all three peaks. 

At the same time, the discrepancy between the re-

quests of employers and the results of the activities of 

scientific and educational institutions is observed both 

at the micro and macro levels. There are very few stud-

ies applied in the field of hospitality management mod-

els that would take into account: 

- Industry specifics; 

- Management accounting system; 

- Models of current and projected profitability 

of enterprises; 

- Pricing systems, etc. 

In our opinion, the development of master's train-

ing of managers for the hospitality and tourism industry 

should be aimed precisely at developing a scientific and 

methodological basis for solving the most important 

problems of the functioning of the industry as a whole, 

as well as individual organizations that fill it. 

When forming Georgian educational programs, it 

should take the above market development trends into 

account, including the wide representation of interna-

tional network operators noted by us, which leads to the 

steady introduction of international, including corpo-

rate, service quality standards into practice. 

It is also important to consider one feature of the 

hospitality and tourism industry, namely the fact that a 

significant part of the consumers of such services is for-

eign citizens who are accustomed to a fairly high level 

of service. Therefore, we think it is expedient to solve 

the problem of the formation and development of the 

personnel training system for the Georgian hospitality 

and tourism industry in the international context in sev-

eral directions. 

So, it makes sense to include in the educational 

process the basic principles and ideas of educational 

programs and programs of disciplines taught in leading 

foreign universities. Considering that several courses 

that are well established in the Western system of edu-

cation are practically not taught in Georgia, attracting 

lectures from leading universities from higher educa-

tion institutions is being updated. 

The specific content of educational programs of 

the master's level for the hospitality and tourism indus-

try can significantly differentiate. So, we can talk about 

the formation of specializations using combinations of 

directions “mass tourism”, “cultural tourism”, “hospi-

tality”, “event tourism”, “ecotourism”, “creative tour-

ism”, tourist tourism, etc. Depending on the specializa-

tion, the curriculum, respectively, may have different 

content, mainly in terms of elective courses. Elective 

courses should be as specific as possible, based on the 

personal scientific interests of individual teachers. For 

example, Destination Australia: History of Immigration 

Conference Center Management. This "subjective" ap-

proach makes sense because it allows students to take 

an active part in the actual scientific research of univer-

sity professors; expand horizons and creativity; look for 

new approaches to traditional practical and scientific 
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problems; contribute to the choice of topics for the mas-

ter's thesis. 

In addition, many master's programs contain pre-

dictive disciplines based both on the formal mathemat-

ical apparatus and on predictive studies that focus on 

certain types and technologies of tourism. As an exam-

ple, we will cite the so-called creative tourism, which 

has not yet become widespread, which implies the ac-

tive participation of tourists in creating impressions of 

a tourist product, from empathy and interaction in the 

process of its consumption, and the development of a 

tourist's creative principles in getting to know a tourist 

destination. At present, this type of tourism has become 

the object of extensive international research [5] and is 

taught in leading Western universities [9]. This exam-

ple shows that the most important goal of master train-

ing is to instill in students the skills and abilities of sci-

entific and practical foresight. 

Another area of training for the Georgian hospital-

ity and tourism industry, besides providing a quality ed-

ucational process, is the strengthening of research ori-

entation within the framework of such master's pro-

grams. For this purpose, it seems expedient to develop 

joint research with leading foreign universities on the 

Georgian market of hospitality and tourism services, in-

cluding comparative ones. Here, it is necessary to fight 

for strengthening the position of Georgian research 

teams in the study of both inbound and domestic tour-

ism in Georgian destinations and to take an active part 

in joint international studies of various aspects of out-

bound tourism. 

Returning to the tripartite idea of education in the 

hospitality and tourism industry, we should note that, 

besides academic training and research orientation, ties 

with business, including international ones, play a sig-

nificant role. Thus, it is absolutely necessary to include 

master classes in the practice of hospitality and tourism 

in the master's programs, and their set should not be ec-

lectic and divorced from the general logic of the curric-

ulum and individual disciplines. We should organically 

integrate a specific master class into the structure of the 

curriculum and the content of a particular discipline, 

providing students with the opportunity to form their 

own views on the issues under discussion, considering 

a purely practical point of view. In addition, educa-

tional institutions need to switch to a new format of in-

teraction with business, in which these two parties will 

act as long-term partners, forming a kind of network. 

Such institutionalization seems to be a strategically im-

portant task for Georgian universities implementing 

hospitality and tourism programs. Interestingly, the 

most pronounced form of cooperation is observed in 

foreign educational institutions that have in their struc-

ture as a basis for empirical research and student prac-

tice a really functioning organization of the industry, 

for example, a hotel. 

Another promising direction, from our point of 

view, is the development of programs for double mas-

ter's degrees at foreign universities. At present, in the 

Georgian educational space, there is a very limited 

range of double diploma programs with foreign univer-

sities in tourism and hospitality. 

In addition, it is important to merge the status of 

Georgian master programs in tourism and hospitality at 

the international level. The certification of educational 

programs according to the standards of international as-

sociations (for example, within the framework of inter-

national accreditation of educational programs) can en-

sure primarily this. tourist universities at international 

educational exhibitions, fairs, and workshops. The cre-

ation of such programs is a kind of challenge for the 

leading economic universities of the country. This 

should be a training program for specialists who own 

modern management tools, intersectoral service tech-

nologies, and a strategic vision of the problems of de-

velopment of large enterprises, enterprises these ideas 

can be implemented by the leading Georgian universi-

ties, characterized by a fairly high-level economic and 

managerial training. 

Conclusion. At this stage of development of the 

domestic economy, they needed a strategic approach to 

managing the hospitality and tourism industry at the 

state, regional, and industry levels, as well as at the 

level of individual business units. We can argue that, in 

our country, there is an urgent need for strategically 

thinking Georgian specialists and analysts with deep 

conceptual knowledge and ideas about the practice of 

the tourism and hotel business, who would have the re-

quired skills. The training of such specialists is out at 

the master's level, and one of the key points can be an 

orientation towards similar programs of leading West-

ern universities and various forms of cooperation with 

them. Adaptation of established and proven forms of 

education in the global business space and filling cur-

ricula with an information and research component will 

create competencies among Georgian specialists that 

will help bring the domestic hospitality and tourism in-

dustry to a level that meets international standards. 
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Abstract 

This article discusses the features of defense in court and the functioning of the institution of representation 

in the customary law of the Kazakhs. The types and grounds of procedural representation are analyzed in this 

article. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности защиты в суде и функционирование института пред-

ставительства в обычном праве казахов. Проанализированы виды и основания процессуального предста-

вительства. 
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Говоря об институте представительства и за-

щиты прав и интересов в суде в Республике Казах-

стан, важным, на наш взгляд, является рассмотре-

ние «правозаступничества» с исторически значи-

мого обычного права казахов, которое выступает 

фактором развития правовой системы казахской 

государственности ранних времен. 

Некоторые обычаи, составлявшие норматив-

ную базу того периода, модифицированы в совре-

менные правовые положения. 

Обычное право представляет собой «некую» 

систему положений, имеющих силу, приравненную 

к законодательным нормативным правовым актам, 

выраженную в определенных обычаях / «тради-

циях», применяемых для регулирования обще-

ственной жизни, разрешения возникшего дела. 

В обычном праве казахов для рассмотрения 

дела обращались в народные бийские суды, где пра-

восудие отправляли выдающиеся из всего обще-

ства, обладающие всеми необходимыми личными 

качествами и знаниями – бии. 

Бии являлись основными субъектами судеб-

ного разбирательства, по их решениям вершилось 

правосудие и восстанавливались права обиженных 

общинников. 

Бий, выступая единственным в период си-

стемы обычного права казахов, носителем судеб-

ной власти, назначался из числа лиц мудрого, гра-

мотного, обладающего ораторским мастерством 

класса. 

Про биев говорили «Шебердің қолы ортақ, 

шешеннің сөзі ортақ», что означает в переводе на 

русский язык: «Руки умельца и язык оратора – 

народа достояние» [1]. 

Это были элитарные представители с высоким 

уровнем знаний, моральных и духовных ценностей, 

навыком ораторского искусства и красноречия, ост-

роумия, умеющие справедливо и бескорыстно раз-

решать возникшие споры с учетом всех аспектов 

того или иного дела, с соблюдением принципов и 

положений адата. 

В зависимости от «положения в обществе и 

статуса» полномочия биев подразделялись, таким 

образом, на биев аула, отделения, рода и биев поко-

ления. 
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Бий выступал единственным лицом, в компе-

тенцию которого входило толкование и разъясне-

ние, правоприменение норм обычаев казахского об-

щества. 

Суд биев представлял собой справедливый 

честный суд, деятельность которого была основана 

на положениях обычных норм. 

Судебный процесс биев включал в себя следу-

ющие этапы: предъявление иска и выбор бия для 

его рассмотрения; принятие бием иска к рассмотре-

нию; досудебная подготовка и изучение материа-

лов дела; назначение процесса судебного разбира-

тельства; оповещение и вызов участников судеб-

ного процесса; предварительное слушание и 

возможное примирение; судебное разбирательство, 

состоявшее из характерных отличительных особен-

ностей, присущих обычаям казахского народа и си-

стеме правосудия биев, например, в начале про-

цесса бросали камчу (қамшы тастау), являющуюся 

главным атрибутом кочевника для верховой езды 

на лошадях; остальные стадии схожи с современ-

ными нормативными установлениями процессу-

альных кодексов Республики Казахстан, за исклю-

чением в завершении рассмотрения дела в суде 

биев, наряду с вынесением решения разрезали ала 

жіп (нити) [2, С.83]. 

Обряд бросания камчи был важным процессу-

альным действием, выражавшим согласие с соста-

вом биев для рассмотрения дела, а также означал 

отсутствие возражений по процессу. 

Исходя из чего, можно сказать, что это был не 

только красивый обряд, олицетворяющий культуру 

казахского народа, но и юридически значим. 

Наличие присущих обычному праву казахов 

дополнений в процесс судебного разбирательства 

свидетельствует о действительном соблюдении 

традиций и обычаев кочевого народа. 

Адат как совокупность обычаев, имеющих 

юридическую силу в казахском обществе включал 

в себя положения о задачах судебного разбиратель-

ства, проводимого бием, среди которых были: обес-

печение восстановления права на имущество, на 

иные материальные ценности, куда также входил и 

скот; взыскание куна (некий аналог современного 

штрафа), наказание обидчика и виновного в совер-

шении действий, нарушивших права и интересы 

другого лица. Следующей задачей отправления 

правосудия биями являлся процесс возмещения ма-

териальных убытков и ущерба, который был причи-

нен виновным лицом [3]. 

Обычное право казахов различало ущерб в 

виде уменьшения имущественной массы потерпев-

шего лица, так и ущерб в виде приплода скота и 

иные виды возможного улучшения и увеличения 

численности имущества лица. 

Среди основных задач судебного разбиратель-

ства было восстановление чести и достоинства об-

щинника, ключевым элементом общества являлась 

именно такая задача, и лишь второстепенную роль 

играло материальное возмещение. 

Помощь в «реабилитации» честного и поря-

дочного имени потерпевшей стороны – главная це-

левая задача суда биев. 

Из сохранившихся исторических материалов 

мы можем рассмотреть то, как происходил процесс 

рассмотрения дела в суде биев: «Суд составляется 

из одного почетного Бия, имеющего специальные 

преклонные лета, а он собирает до 6 достойных 

человек, в присутствии которых происходит раз-

бор дела по существу, Бий советуется с выбран-

ными им лицами, но сам Бий в силу своего высокого 

положения обладает первенством в суждении и 

тем разрешаются какие бы ни были судебные спор-

ные дела» [4]. 

Такой суд придерживался определенных прин-

ципов, среди которых была и защита интересов в 

ходе процесса. Жизни общества того периода при-

суща сильная родственная связь и семейная спло-

ченность, которая способствовала тому, что пред-

ставительство в разбирательстве осуществлялось 

кем-то из числа членов семьи истца/ответчика, 

также имелась возможность привлечь к защите ин-

тересов влиятельного грамотного, характеризуе-

мого как справедливый, честный и ответственный 

человек из населения региона [4]. 

Представитель старался привести все возмож-

ные достоверные факты, которые способствовали 

решению дела в пользу его доверителя. 

Нарушение прав и интересов, как известно из 

практики, может возникнуть не только между «чу-

жими людьми», не связанными родственным при-

знаком, но и в самой семье. Даже в таких ситуациях 

защита интересов стороны осуществлялась род-

ственниками, где каждый правозащитник придер-

живался поддержки своего представляемого, но 

чаще всего, представители способствовали тому, 

что бы спорный вопрос, вынесенный на судебное 

рассмотрение, разрешился так называемым «пере-

мирием сторон». 

Выступать в качестве защитника стороны в ка-

захском обществе считалось благим поступком, 

ведь оказывалась помощь тяжущемуся в возникшей 

проблемной ситуации в его жизни. 

Представительство сторон для защиты их ин-

тересов подразделялось в обычном праве казахов 

на два подвида, среди которых: 

-кровное представительство, основанное на 

родственной связи, считался данный тип судебного 

представительства естественной формой, исходя-

щей из традиции сплоченности внутрисемейных 

взаимоотношений и умении оказать помощь в труд-

ной ситуации; 

-далее противоположное кровному семейному 

представительству – осуществление представи-

тельства по доверенности или договоренности 

между тяжущейся стороной и лицом, обладающим 

достаточным уровнем знаний и возможностью 

участвовать в судебном деле [2, С. 104]. 

Говоря о представительстве по доверенности, 

стоит обратиться к положениям сборника материа-

лов обычного права казахов, в котором содержатся 

нормы о доверенности и ее процессуальные особен-

ности: «Посредством доверенности может быть 

дано полномочие на совершение всяких законных 

действий. Доверенность может быть дана на сло-
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вах в присутствии свидетелей или на письме, с при-

ложением именной печати, в случае если довери-

тель неграмотный (в период кочевого общества 

встречались общинники, которые не обладали 

навыками чтения и письма). Не имеют действия 

доверенности, выданные на совершение бракораз-

водного процесса, принятие присяги, отбытие 

наказания и составление завещания от имени дру-

гого лица. Доверитель ни в каком случае не имеет 

права опротестовать действия своего поверен-

ного, если он действовал в пределах полномочий, 

наделенных посредством выдачи доверенности и 

не злоупотреблял ею. Доверенный имеет право на 

вознаграждение своим доверителем, оно может 

быть выговорено в определенном размере или в 

виде участия в ожидаемых выгодах (к примеру – 

приплод скота). Действие доверенности прекраща-

ется со смертью одной из договаривающихся сто-

рон, по истечению своего срока, на который была 

выдана доверенность, а также по заявлению сто-

роны» [5, С.414]. 

По особо важным делам кочевников, когда 

нарушение прав и интересов происходило в круп-

ном ущербе, а также между родов, тяжущиеся 

могли выбрать в качестве своего представителя 

правозащитника бия. 

Для суда биев была характерна особенность - 

присяга перед рассмотрением дела. Принимали 

присягу либо лично истец/ответчик, либо их род-

ственник по выбору ответчика. А представители 

сторон, в свою очередь собирали необходимые до-

казательства по делу для того, чтобы решение суда 

было справедливым и соответствовала репутации и 

«честному имени» [6]. 

Действующие в деле представители стороны в 

суде принимали участие на основании доверенно-

сти. Согласно Временному Положению Туркестан-

ского уездного региона, закреплена норма о том, 

что использование доверенности в корыстных це-

лях является прямой причиной к пересмотру реше-

ния по делу в ханском суде. 

Существовала и возможность разрешения дела 

по қарындастық, что означает «по-родственному», 

способствовало этому душевное семейное взаимо-

отношение, которое позволяло даже в ситуации 

причинения вреда членам родственного числа, 

прийти к мирному урегулированию проблемной си-

туации. 

Родовая помощь, поддержка тяжущегося близ-

кого родственника, приверженность к семейным 

ценностям, заложенные в основе обычаев права ка-

захов являются ключевыми факторами для разви-

тия представительства в разбирательстве по спору 

в суде биев. 

Проблематичным аспектом действия укладов 

традиций и обычаев, вместо законодательных актов 

четко регулирующих ту или иную сферу являлось 

то, что судебные решения, вынесенные биями, к 

большому сожалению, могли не исполняться в доб-

ровольном порядке, без принуждения обиженной 

жалобщика (истца) стороной (ответчиком). 

Несмотря на это, судебный процесс в обычном 

праве казахов предстает уникальной формой разре-

шения спорных дел с применением устоявшихся в 

обществе обычаев и традиций, наряду с положени-

ями свода законов «Жеті Жарғы», «Есім ханның 

ескі жолы». 

Бии выступали неким «гарантом справедливо-

сти и правосудия», чистого ума и мудрости в сово-

купности с юридическими знаниями, дающими воз-

можность осуществлять грамотное и верное рас-

смотрение судебного дела. 

Суд биев действовал с соблюдением права на 

участие представителей сторон в деле, что также во 

взаимосвязи с иными правовыми системами и исто-

рическими периодами, оставило и позволило раз-

вить применение право на защиту в суде и возмож-

ность представительства в современном обществе. 

Изучение истоков истории правовой науки Ка-

захстана - основа для совершенствования и про-

гресса системы права нашей страны. 

Опыт обычаев права кочевых казахов, судеб-

ные разбирательства с этническими элементами, 

возможность кровного представительства – одни из 

многочисленных особенностей того временного пе-

риода. 
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Abstract 
Background: Medical personnel frequently encounter birth injuries, and it is crucial that they can identify and 

manage these injuries while providing parents with prognosis counseling. In some cases, management requires 

only observation and follow-up, but in others, immediate intervention and collaboration among the multi-profes-

sional team are necessary. Nurses play a critical role in healthcare and are particularly important in the identifica-

tion and prevention of risk factors related to birth injuries. The aim of this study is to assess birth injury at Univer-

sity Obstetrics and Gynecology Hospital “Queen Geraldine”, Tirana, Albania. Methods: Our study is retrospective 

with two components descriptive about literature and analytic about the data that we gathered in maternity. Result: 

The study includes 3889 births, 38.77% were delivered by Caesarean section, specifically in cases of pre-eclamp-

sia, diabetes, maternal care for other conditions during pregnancy (22.50%), premature rupture of membranes, 

placenta previa, abruptio placentae, extended labor, premature birth, disproportion, and fetopelvic unspecified. 

The remaining 61.23% of births were vaginal deliveries. 56.03% were primiparous, 46.38% of women came from 

Tirana, and the most frequent age range was 25-34 years old. Conclusion: Providing healthcare professionals with 

the necessary resources and support to effectively manage birth injuries is crucial in improving neonatal and ma-

ternal outcomes. This includes access to evidence-based protocols, adequate staffing, ongoing education and train-

ing, and appropriate equipment and technology. 
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1.INTRODUCTION 

Birth injury defined as "an impairment of the func-

tion or structure of the newborn's body due to an ad-

verse event that occurred at birth," as defined by Na-

tional Vital Statistics. Most often occurs from mechan-

ical forces during labor and delivery and we can 

identify from detailed clinical assessment by health 

care professionals.[1] The term "birth injury" is a broad 

term that encompasses any injury sustained by a fetus 

or neonate during delivery, particularly during the sec-

ond stage of labor when the fetus moves through the 

birth canal.[2] This injury can occur due to a variety of 

reasons, including the use of certain medical interven-

tions, complications during delivery, and fetal distress. 

Birth injury can lead to long-term physical and cogni-

tive impairments, making it a serious concern for 

healthcare providers, especially nurses. In recent times, 

there has been a decline in the occurrence of birth inju-

ries due to improvements in obstetric techniques, as 

well as an increase in the number of caesarean sections 

performed in cases of complicated vaginal delivery. 

Additionally, there has been a continuous decrease in 

instrumental births, which could lead to a reduction in 

the use of forceps and vacuum delivery methods.[1] 

In developed countries, the incidence of birth 

trauma ranges from 1.5 to 2.9 cases per 1000 live births. 

However, it's important to note that the mode of deliv-

ery is closely related to the likelihood of fetal trauma, 

with instrumental delivery methods being more com-

monly associated with birth injuries compared to spon-

taneous vaginal delivery. Studies have shown that the 

risk of birth trauma is about 60% lower during cesarean 

delivery compared to vaginal delivery. Mother short-

term consequences of birth injuries can include perineal 

pain, painful intercourse, and urinary and fecal dys-

function, while long-term consequences may include 

pelvic floor disorders such as organ prolapse and uri-

nary/fecal incontinence. In recent years, there has been 

an increase in the rate of cesarean sections and a de-

crease in instrumental vaginal deliveries in developed 

countries.[3] The majority of literature indicates a 

lower incidence of birth injury following cesarean sec-

tion compared to spontaneous vaginal delivery. Addi-

tionally, in premature neonates, cesarean section has 

been found to offer relative benefits. Through advances 

in obstetric technology, infant mortality associated with 

birth trauma has decreased in recent years. Cesarean de-

livery is often associated with a lower rate of birth 

trauma, especially in late preterm babies. 

1.1. Situation in world 

According to a 2020 report by the World Health 

Organization (WHO), the incidence of birth injury has 

been increasing in Somalia, with a rate of 16.45%. Sim-

ilarly, Nigeria and South Sudan also showed an in-

crease in birth injuries, with a rate of 15%. In contrast, 

Slovenia had a decreased rate of birth injuries, with 

only 0.10%, while Singapore had the lowest incidence, 

with only 0.07% [5] In 2006, there were approximately 

4.3 million children born in US hospitals from these 

births, 3.5% resulted in injuries, which is a 20% im-

provement from 2000 to 2006. The highest rates of ob-

stetrical trauma for mothers were found to be caused by 

instruments used during vaginal deliveries. Specifi-

cally, for every 1,000 instrument-assisted deliveries, 

160.5 women were injured. The risk of injury was high-

est for mothers aged 25-34, with a rate of 193 per 1,000, 
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and was particularly high for young girls aged 15 to 17, 

with a rate of 4.8%. The rate of injury during a cesarean 

delivery was found to be very low compared to vaginal 

birth. [6] The incidence of birth trauma can vary 

widely, ranging from 2.45 to 41.16 per 1000 births. 

Such trauma can have significant implications for neo-

natal health and mortality.[4] 

1.2 Situation in Albania 

According to the latest WHO data published in 

2020 Birth Trauma Deaths in Albania reached 32 or 

0.11% of total deaths. The age adjusted Death Rate is 

1.30 per 100,000 of population ranks Albania #110 in 

the world. [7] The study of trauma at birth from an Al-

banian perspective is rare. 

Risk factors for birth trauma that bring in to inju-

ries 

Poorly managed diabetes in the mother is a signif-

icant contributor to macrosomia. Additionally, instru-

mental deliveries, such as those involving forceps or 

vacuum extraction, also increase the likelihood of birth 

injuries. When forceps are used during delivery, there 

is a four times greater likelihood of birth injuries occur-

ring, while the use of vacuum extraction increases the 

chance of injury by three times in comparison to deliv-

eries that are not assisted by these instruments. Abnor-

mal presentation, prematurity, precipitous delivery [8] 

maternal obesity, maternal diabetes, fetopelvic dispro-

portion, small maternal stature, primiparity, dystocia 

and difficult extraction.[9,12] Fetal and pregnancy re-

lated factors include: Macrosomia, which refers to a 

baby having a high birth weight, is a widely recognized 

factor that increases the risk of birth injury. The extent 

of risk varies depending on the severity of macrosomia, 

with higher birth weights indicating a higher risk. Mac-

rocephaly, very low birth weight and extreme prema-

turity, fetal congenital anomalies, oligohydramnios and 

malpresentation, including other abnormal presenta-

tions (such as the face, or transverse).[10,12] 

The prevention of birth trauma is crucial and can 

be achieved through the collaboration of a team of 

healthcare professionals, including obstetricians, neo-

natologists, pediatricians, radiologists, and specially 

trained nurses. Improved antenatal care has raised 

awareness of fetal malformations and potential delivery 

complications, allowing for better preparation and 

management of high-risk deliveries. Expectant mothers 

should follow prenatal care recommendations to ensure 

optimal outcomes. Education efforts involving clini-

cians, nurse midwives, and trained nurses can help re-

duce the incidence of adverse events. However, not all 

birth-related injuries can be prevented. Infants at risk of 

neurodevelopmental impairment due to birth injuries 

require close monitoring by a team of healthcare pro-

fessionals, including a pediatrician, labor and delivery 

nurse, physical and occupational therapist, and devel-

opmental-behavioral pediatrician. The coordination of 

care by clinical and nursing staff is crucial in achieving 

successful outcomes.[11] 

The objective of this study is to assess the situation 

and delivery conditions that increase the risk of birth 

injuries and to contribute in improving nursing role. 

2. MATERIAL AND METHOD 

This study was designed to assess the contempo-

raneous frequency of birth trauma and its consequences 

in mother and neonate. We examined the rates of birth 

trauma, using all codes of International Classification 

of Diseases, Tenth Revision (ICD-10) from the birth 

trauma section, codes that represent outcomes consid-

ered avoidable through practice modification. Data 

source we have used as data source the electronic med-

ical records of hospital admissions for delivery from 

3889 mother and baby. We performed an 8-month ret-

rospective cohort study of all deliveries from a mater-

nity (Queen Geraldine) in Albania, between January - 

August 2022. Information of maternal sociodemo-

graphic characteristics, obstetrical events at delivery, 

and neonatal outcomes was gathered from the elec-

tronic medical records. Detailed data related to de-

mographics (mother’s age, place of origin, parity, ma-

ternal comorbidities), pregnancy (gestational age, fetal 

presentation, mode of birth, days of hospitalization), 

and newborn (birth trauma due to birth injury, and days 

of admission in neonatal care unit (NICU) were gath-

ered from the electronic database. 

Variables Pregnant women and newborns group-

ing. Maternal sociodemographic characteristics were 

categorized as follows: maternal age was divided in 

three categories (15-24,25-34,35-44); parity in two cat-

egories (nulliparous, multiparous), location in two cat-

egories (urban, rural). Maternal comorbidities included 

in our study, the mode of birth Section cesarean and 

Vaginal Delivery. Data were coded and elaborated us-

ing IBM SPSS Statistics 26 software. We have consid-

ered significant the P value <0.05. 

3.RESULT 

From 3889 woman who delivered at University 

Hospital Obstetrics and Gynecology “Queen Gerald-

ine”, Tirana, Albania from January - August 2022 from 

these, Section Caesarean 1508(38.77%) more often in 

women 25-34 years, and 2381 (61.23%) vaginal birth. 

In our study were 56.03% primiparous. Demographic 

data has been presented in Table 1. The women with 

pre-eclampsia and Diabetes have done their delivery by 

S/C. Premature rupture of membranes, placenta previa, 

abruptio placentae, extended burden, premature birth, 

disproportion, fetopelvic unspecified were more likely 

to have S/C. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 104/2023 43 



44 Norwegian Journal of development of the International Science No 104/2023 

 



Norwegian Journal of development of the International Science No 104/2023 45 

We have included in this table demographic and 

clinical characteristics of the study, stratified by deliv-

ery mode, maternal and neonatal birth outcomes for 

preterm and term, caesarean section and spontaneous 

vaginal deliveries and maternal hospitalization p =0.03. 

Hospitalization was longer for mother and baby in S/C 

(37.87%) delivery compared with vaginal delivery and 

was longer for babies in premature birth (24.09%), pre-

eclampsia (4.93%), fetal distress (12.94), disproportion 

fetopelvic (9.15%) p= 0.01. 

Table 2 

Type of neonate trauma 

Diagnosis Total no % 

Other conditions originating in the perinatal period, unspecified  165 36.79 

Other specified infections of the perinatal period 88 19.59 

Respiratory distress of the newborn  69 15.38 

Other respiratory conditions of the neonate, unspecified  36 8.01 

Neonatal jaundice from other unspecified causes 55 12.24 

Congenital pneumonia 10 2.22 

Congenital malformations of the chambers of the heart and the connections between them 9 2 

Anemia of prematurity 7 1.55 

Feeding problems of the neonate  5 1.11 

Neonatal hypothermia 5 1.11 

Total 449 100 

 

4.DISCUSSION 

This study carefully planned to document the situ-

ation and risk of birth trauma with the broader goal of 

generating income towards reducing neonatal mortality 

and morbidity. We want to contribute in improving 

nursing role to show the literature review thus strength-

ening the quality of evidence in support of clinical pro-

tocols and guidelines worldwide regarding the safest 

mode of delivery in this situation. The total rate of S/C 

in our study was (38.77%), which is higher compared 

to other studies, which have reported an increase in 

Caesarean deliveries, but so are risks to infants in 

worldwide. [6] We have noticed that the women, who 

came from countryside and village, have more compli-

cated delivery in mother and neonate, which is almost 

similar to the USA study, where it was reported that in-

juries to newborn infants occurred most often at rural 

hospitals, with two injuries per 1,000 births, followed 

by 1.5 injuries for infants born in large metropolitan ar-

eas.[6] In our study result that are 3889 who delivered 

at UHOG “Queen Geraldine”, and 0.83 neonate trauma 

with high percentage 36.79 Other conditions originat-

ing in the perinatal period, unspecified. Over the past 

two decades, there has been a significant decrease in the 

incidence of birth injuries as evidenced by observa-

tional studies.[11] We have noticed that instrumental 

birth (forceps and vacuum) doesn’t have any case de-

scribed in electronic medical records but we identified 

the highest percentage of S/C and other study reported 

that has a decreased of instrumental birth.[4] Hospital-

ization was longer for mother and baby in Section Ce-

sarean and in babies in premature birth, pre-eclampsia, 

fetal distress, disproportion fetopelvic that is similar 

with other study that report for longer hospitalization in 

mother and baby.[4] 

5.CONCLUSION 

We aspire that the discoveries made in this study 

will enhance the understanding in this field and aid in 

modifying medical procedures. It will also provide val-

uable assistance to obstetricians in making informed 

decisions about the appropriate delivery method in 

cases of birth injuries. Birth injury is a serious concern 

for healthcare providers, especially nurses who play a 

key role in identifying, preventing, and managing it. By 

providing education and support to expectant mothers, 

monitoring for risk factors during delivery, and provid-

ing appropriate care to infants, nurses can help reduce 

the incidence and severity of birth injury. The outcome 

of this study has the potential to guide obstetricians in 

making decisions regarding the best delivery method 

for birth injuries, and also aid in enhancing medical 

practices in the field. Additionally, it is important to ad-

dress any systemic issues, such as inadequate funding 

and infrastructure, that may hinder the ability of 

healthcare professionals to provide quality care. By in-

vesting in the healthcare workforce, we can work to-

wards reducing the incidence and severity of birth inju-

ries, improving outcomes for both mothers and new-

borns. 

6.RECOMMENDATION 

Healthcare professionals must possess a compre-

hensive understanding of the potential consequences of 

birth-related injuries, and be knowledgeable about the 

optimal timing for intervention. Additionally, they 

should be aware of the potential outcomes of bone frac-

tures that can occur during the delivery process. In 

cases of skull fractures, healthcare professionals should 

know when to seek consultation with neurosurgery and 

be familiar with the resulting clinical outcomes. They 

should also understand the potential consequences of 

facial nerve and brachial plexus injuries which can arise 

from birth trauma. Lastly, healthcare professionals 

must comprehend the legal implications of birth inju-

ries and recognize the importance of meticulous docu-

mentation.[11] 

“I declare that I have no competing interest as a re-

viewer” 
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Abstract 
The pharmaceutical market is considered as the most important sector of the country's economy and a measure 

of its economic, social development, and the level of well-being of the population. According to the World Health 

Organization (WHO), over the past ten years there has been an increase in the consumption of multivitamin 

preparations. According to the Agency for Pharmaceutical Analysis VI-ORTIS, in the Republic of Kazakhstan in 

the first half of 2020, there is an increase in the consumption of vitamin medicines by 32.9%. The results of a 

comprehensive analysis of medicines registered in the State register of medicines of the Republic of Kazakhstan 

are presented. The obtained results allow us to study the market of vitamin medicines more deeply and determine 

the prospects for its future development. 

Түйін  
Фармацевтикалық нарық ел экономикасының маңызды секторы және оның экономикалық, әлеуметтік 

дамуының, халықтың әл-ауқаты деңгейінің өлшемі ретінде қарастырылады. Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметі бойынша соңғы он жылда поливитаминдік препараттарды тұтыну 

көрсеткіші артып отыр. VI-ORTIS фармацевтикалық талдау агенттігінің мәліметі бойынша Қазақстан 

Республикасында 2020 жылдың I жартыжылдығында витаминдік дәрілік препараттарды тұтыну 

көрсеткішінің 32,9% жоғарылауы байқалады. Қазақстан Республикасындағы дәрілік заттардың 

мемлекеттік тізілімінде тіркелген дәрілік заттарға кешенді талдау нәтижелері келтірілген. Алынған 

нәтижелер витаминдік дәрілік заттар нарығын тереңірек зерттеуге және оның болашақ даму 

перспективаларын анықтауға мүмкіндік береді. 

 

Keywords: Pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan, vitamin medicines, multivitamins, state 

register, marketing analysis. 

Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығы, витаминдік дәрілік заттар, 

поливитаминдер, мемлекеттік тізілім, маркетингтік талдау. 

 

Кіріспе 

Әдеби шолу нәтижесінде Америка Құрама 

Штаттарында (АҚШ) және басқа дамыған елдерде 

ең көп қолданылатын витаминдік дәрілік заттар 

тобын поливитаминдер құрайтыны анықталды [1-

2]. Соңғы онжылдықта поливитаминдік 

препараттарды тұтыну көрсеткішінің өсімі 

байқалады [3], соның ішінде, денсаулықты нығайту 

мақсатында егде жастағы адамдардың көп 

тұтынатындығы анықталған [4-5]. VI-ORTIS 

фармацевтикалық талдау агенттігінің мәліметі 

бойынша Қазақстан Республикасында 2020 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7738738
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жылдың I жартыжылдығында витаминдік дәрілік 

препараттарды тұтыну көрсеткішінің 32,9% 

жоғарылауы байқалады. Сонымен қатар, Қазақстан 

фармацевтикалық нарығында 2019-2020 жж. І 

жартыжылдығы бойынша жүргізілген зерттеу 

нәтижесі витаминдік дәрілік заттардың сатылымы 

бойынша С тобындағы витаминдерді қолдану 

көрсеткішінің жоғарылағанын көрсетті [6].  

Зерттеу жұмысының мақсаты  

Қазақстан Республикасы фармацевтикалық 

нарығындағы витаминдік препараттар сегментіне 

маркетингтік зерттеу (Алматы қаласы мысалында). 

Материалдар және әдістер 

Қазақстан Республикасы дәрілік заттар 

мемлекеттік тізіліміне контент-талдау жасау, 

нарықтағы поливитаминдік препараттар бойынша 

жүйелік және салыстырмалы талдау әдістерін 

қолдану.  

Зерттеу барысында отандық және шетелдік 

ғылыми мақалаларға, нормативтік құжаттарға 

шолу жүргізілді. Зерттеу әдістері ретінде әдеби 

шолу, әлеуметтік зерттеулер, графикалық талдау 

әдістері, салыстырулар пайдаланылды. 

Нәтижелер мен талқылаулар 

Қазақстан Республикасы дәрілік заттардың 

мемлекеттік тізілімінің деректері бойынша 7439 

(26.01.2023 ж.) дәрілік заттар тіркелген, соның 

ішінде А11 (АТХ коды) витаминдік препараттар 

тобы 104 (1%) сауда атауымен ұсынылған. Зерттеу 

нәтижесі 1- суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет 1 - Қазақстан Республикасы дәрілік заттардың мемлекеттік тізілімінде тіркелген витаминдік 

дәрілік заттардың жалпы үлесі 

 

Қазақстан Республикасы дәрілік заттардың 

мемлекеттік тізілімінде тіркелген 104 витаминдік 

дәрілік заттардың 13 (12,5%) поливитаминдік 

препараттар. Поливитаминдік препараттар сауда 

атуымен және АТХ классификациясы бойынша 1 - 

кестеде көрсетілген. Өндіруші елдердің пайыздық 

үлесі: Словения - 4 сауда атауымен (31%), Италия – 

3 сауда атауымен (23%), Ресей – 2 сауда атауымен 

(15%), Греция – 2 сауда атауымен (15%), Түркия – 

1 сауда атауымен (8%), Германия – 1 сауда 

атауымен (8%). Зерттеу жүргізілген уақыт 

аралығында Қазақстан Республикасы отандық 

өндірушілер өндірген поливитаминдік препараттар 

тізілімде болмады. 

  

99%

1%

Қазақстан Республикасы 

дәрілік заттардың 

мемлекеттік тізіліміндегі 

барлық препараттар - 7335

Витаминдік дәрілік заттар 

- 104
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Кесте 1 

Қазақстанның фармацевтикалық нарығындағы поливитаминдік препараттар 

#№ Сауда атауы АТХ Өндіруші 
Өндіруші 

ел 

1 Адивит (A11BA) Поливитамин Abdi İbrahim Түркия 

2 Дуовит 
(A11AA03) Поливитаминдер және 

минералдар 
КРКА Словения 

3 Демотон-Т (A11BA) Поливитамин 
ДЕМО С.А. Фармасьюти-

кал Индастри 
Греция 

4 Демотон-Д (A11BA) Поливитамин 
ДЕМО С.А. Фармасьюти-

кал Индастри 
Греция 

5 
Мульти-табс 

Бэби 

(A11AA04) Поливитамины и 

микроэлементы 

Pfizer consumer manufac-

turing Italy s.r.l. 
Италия 

6 
Мульти-табс 

Юниор 

(A11AA04) Поливитаминдер және 

микроэлементтер 

Pfizer consumer manufac-

turing Italy s.r.l. 
Италия 

7 
Мульти-табс 

Малыш 

(A11AA04) Поливитаминдер және 

микроэлементтер 

Pfizer consumer manufac-

turing Italy s.r.l. 
Италия 

8 Пиковит (A11ВА) Поливитамин КРКА Словения 

9 Пиковит форте (A11ВА) Поливитамин КРКА Словения 

10 Ревит-МБФ (A11BA) Поливитамин Марбиофарм Ресей 

11 Триовит 
(A11AA03) Поливитаминдер және 

минералдар 
КРКА Словения 

12 Ундевит (A11BA) Поливитамин Марбиофарм Ресей 

13 
Элевит 

Пронаталь 

(A11AA03) Поливитаминдер және 

минералдар 

Драгенофарм Апотекер 

Пюшль ГмбХ 
Германия 

 

Қазақстан Республикасы дәрілік заттардың мемлекеттік тізіліміндегі деректерге сәйкес, тіркелген 13 

поливитаминдік препараттардың ішінде таблеткалар - 4 (23%), драже - 3 (23%), ампула – 2 (15%) , шәрбат 

– 2 (15%), ішуге арналған ерітінді -1 (8%), капсула – 1 (8%). Дәрілік форма бойынша зерттеу нәтижесі 2 – 

суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет 2 

Фармацевтикалық нарықтағы поливитаминдік препараттардың дәрілік формалар бойынша үлесі 

 

Алынған баға сегменті Алматы қаласындағы дәріхана желілері (i-teka.kz) сайты бойынша 

поливитаминдік препараттардың бағалары негізінде жүргізілді. Нәтижесінде, 2 – кестеде поливитаминдік 

препараттардың Алматы қаласы бойынша нарықтағы орташа бағалары анықталды. 
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Кесте 2 

Поливитаминдік препараттардың Алматы қаласы бойынша орташа бағалары 

№ Сауда атауы Өндіруші ел 
Нарықтағы орташа 

бағасы, теңге 

1 Адивит - 100 мл, шәрбат Түркия 938 

2 Дуовит - №40 драже Словения 1843 

3 Демотон-Т - 10 мл, №1 ампула Греция 2528 

4 Демотон-Д - 10 мл, №1 ампула Греция 3895 

5 Мульти-табс Бэби – 30 мл, ішуге арналған ерітінді Италия 2320 

6 Мульти-табс Юниор - №30 таблетка Италия 3210 

7 Мульти-табс Малыш - №30 таблетка Италия 2960 

8 Пиковит - 150 мл, шәрбат Словения 2158 

9 Пиковит форте - №30 таблетка Словения 2320 

10 Ревит-МБФ - №100 драже Ресей 303 

11 Триовит - №30 капсула Словения 1525 

12 Ундевит - №50 драже Ресей 415 

13 Элевит Пронаталь - №30 таблетка Германия 7224 

 
Зерттеу нәтижесінен белгілі болғандай 

поливитаминдік препараттардың сауда атауы 
бойынша (Алматы қаласы мысалында) баға 
сегменті анықталды, поливитаминдік 
препараттардың ішінде Германия мемлекетінде 
өндірілген Элевит Пронаталь (7224 теңге) 
таблеткасы жоғарғы баға көрсеткішіне, төменгі 
бағада Ресей мемлекетінде өндірілген Ревит-МБФ 
(303 теңге) препараты екендігі анықталды. 

VI-ORTIS (Дереккөз: VI-ORTIS 
фармацевтикалық талдау базасы) 
фармацевтикалық талдау агенттігінің 2020 жылғы 
мәліметі бойынша, витаминдердің сатылымының 
нарықтағы үлесі 22,3% АҚШ долларын құрады. 
Оның ішінде поливитаминдік препараттардың 
сатылым үлесі 6,4 миллион АҚШ долларына тең 
келді. «Мильгамма» препараты витаминдер 
арасында сатылым көлемі бойынша 25,1% АҚШ 
долларымен бағаланып, көшбасшы болып 
табылды. 2020 жылдың бірінші жартыжылдықта 
«Мильгамма» - препаратының бір қаптамадағы 
сатылым көлемі 17,2% өскенін байқауға болады. 
Сонымен қатар, А және Д тобындағы 
препараттардың «АкваДетрим», «Аквадетрим 
плюс» соңғы 3 жылда сатылым көлемінің өсуі 
байқалды [6]. 

Адамның қалыпты өмір сүруі үшін 
витаминдердің қажеттілігі және олардың 
жетіспеушілігіне әкелетін әртүрлі факторлардың 
болуы витаминдерге деген жоғары қажеттілікті 
көрсетеді.  

Қорытынды.  
Қазақстан Республикасы фармацевтикалық 

нарығындағы витаминдік препараттар сегменті 
зерттелді. Қазақстан Республикасы дәрілік заттар 
мемлекеттік тізілімінің деректері бойынша 
тіркелген 7439 (26.01.2023ж.) дәрілік заттардың 
ішінде витаминдік дәрілік заттар 104 сауда 
атауымен ұсынылған, оның ішінде поливитаминдік 
препаратар 13 сауда атауымен берілгені 
анықталды. Қазақстан Республикасы дәрілік заттар 
мемлекеттік тізіліміне контент-талдау жасалды. 
Зерттеу барысында Алматы қаласының дәріхана 
желілерінің баға сегменті бойынша 
поливитаминдік препараттардың орташа бағалары 
есептеп алынды. Витаминдер нарықтағы үлесі 

сатылым бойынша 22,3% АҚШ долларын құрады. 
Оның ішінде поливитаминдік препараттар 
нарықтағы жоғары сатылым үлесіне 6,4 миллион 
АҚШ долларымен бағаланды. Сондай-ақ, алынған 
мәліметтер витаминдік дәрілік заттардың сауда 
айналымында ассортименттік айырмашылықтарды 
анықтауға, бағалауға және осы топ препараттарына 
сұраныс пен ұсынысты болжауға мүмкіндік береді. 
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Abstract 

Literary translation creates a dialogue between two cultures and becomes a form of communication. It is in 

this context that, in recent years, researchers have considered the translation of national poetry into Russian. The 

translation of poetry into other languages of the world contributes to the development of original literature, the 

emergence of new genres and new poetics, and the preservation of national identity. 

Аннотация 

Художественный перевод рождает диалог между двумя культурами и становится формой коммуни-

кации. Именно в таком контексте в последние годы исследователи рассматривают перевод национальной 

поэзии на русский язык. Перевод поэзии на другие языки мира способствует развитию и оригинальной 

литературы, появлению новых жанров и новой поэтики, сохранению национального своеобразия. 
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Как известно, литература – важнейшая часть 

духовности. А поэзия – высшая форма бытия языка. 

Именно в поэзии с максимальной полнотой и выра-

зительностью передается дух народа, его история и 

традиции, отношение к миру и Богу. Существует 

множество определений, что такое поэзия. Каждое 

из них по-своему отражает ее суть и значение для 

человека. «Поэзия – это искусство, при помощи ко-

торого поэт располагает возбуждающее представ-

ление и соединяет действенные суждения таким об-

разом, что малое обращает в великое, а великое – в 

малое и красивое облачает в безобразные одежды, 

а безобразное заставляет сиять в красивом обли-

чье», – писал великий поэт прошлого Низами [Тай-

лаков, 2012, с. 50]. 

Поэзия может быть также способом познания 

мира посредством образов и символов. Знако-

миться с поэзией другого народа – значит узнавать 

его национальный характер, его дух и эмоциональ-

ный строй, его культуру. Поэзия составляет основу 

и духовную суть народа. В наибольшей степени это 

прослеживается на примере истории тюркских ли-

тератур, в которых поэзия занимала особое, можно 

сказать, главное место. В поэтической форме было 

написано большинство научных трактатов, относя-

щихся к периодам Булгарского государства и Золо-

той Орды, и политических памфлетов. 

Миссию приобщения одних народов к куль-

туре других выполняет художественный перевод. 

Самой жизнью доказано, что перевод литератур – 

важное и незаменимое средство в общении, взаимо-

понимании между народами. Благодаря переводу 

литературных произведений открываются окна че-

ловеческих душ, наций, расширяются горизонты 

взаимообогащения, толерантности. А это особенно 

важно в наше время, время глобализации, усиления 

межэтнических, межгосударственных взаимосвя-

зей. 

Актуальность темы заключается в том, что 

национальные литературы сегодня вступили в но-

вый этап своего развития. Каждая из них стремится 

утвердить свою идентичность в новых условиях. 

Перевод произведений литератур другие языки 

мира продолжает оставаться делом актуальным, 

востребованным и злободневным. 

Перевод рождает диалог между двумя культу-

рами. Перевод становится формой коммуникации. 

Именно в таком контексте в последние годы иссле-

дователи рассматривают перевод национальной по-

эзии на русский язык. 

Исследователями также отмечено влияние пе-

ревода на обновление многих аспектов националь-

ной культуры. Как отмечает М. Бахтин: «Чужая 

культура только в глазах другой культуры раскры-

вает себя полнее и глубже… Один смысл раскры-

вает свои глубины, встретившись и соприкоснув-

шись с другим, чужим смыслом: между ними начи-

нается как бы диалог, который преодолевает 

замкнутость и односторонность этих смыслов, этих 

культур» [Бахтин, 1979, с. 334–335].  

Можно сделать вывод, что перевод поэзии на 

другие языки мира способствует развитию и ориги-

нальной литературы, появлению новых жанров и 
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новой поэтики, сохранению национального своеоб-

разия. 

«Язык в письменной форме и вместе с ним ли-

тература, – пишет Я. Г. Сафиуллин, – участвовали 

в формировании той или другой нации, будучи тем 

самым органической ее составляющей. Они не про-

сто отражение чего-то в нации, они – в самой этой 

нации. Когда мы пытаемся уловить и осмыслить ду-

ховный мир какой-то нации, то конструируем этот 

мир в своем сознании, опираясь в основном на ли-

тературу и язык этой нации, которые, таким обра-

зом, становятся не отражением чего-то, а первоис-

точником для наших представлений» [Сафиуллин, 

2018, с. 134–135]. 

Как отмечает М. П. Алексеев, «всякое произ-

ведение литературы, переведенное на другой язык, 

подвергаясь своего рода изоляции от родной почвы 

и родственных произведений и приобретая “чу-

жое”, не свойственное ему ранее звучание, теряет 

кое-какие из своих качеств и прежде всего признак 

времени своего создания <...>. Вместе с тем, од-

нако, эти переводные произведения получают но-

вые функции, которых они ранее не имели» [Алек-

сеев, 1976, с. 7]. 

В Хартии переводчика, принятой Конгрессом 

в Дубровнике в 1963 году и измененной в Осло в 

1994 году, говорится, что «переводческая деятель-

ность на сегодняшний день является постоянной, 

универсальной и необходимой во всем мире; что, 

делая возможным интеллектуальный и материаль-

ный обмен между нациями, она обогащает их жизнь 

и способствует лучшему пониманию среди людей». 

Там же подчеркивается исключительная ответ-

ственность переводчика: «Каждый перевод должен 

быть верным и точно передавать идею и форму ори-

гинала, и эта точность является моральной и закон-

ной обязанностью переводчика» [Хартия перевод-

чика]. 

Об ответственности переводчика художе-

ственной литературы начали говорить сравни-

тельно недавно. Усиливается внимание к перевод-

чикам и переводу. Поэтому становится актуальным 

и изучение истории переводов, которая демонстри-

рует этапы развития не только переводческого 

дела, но и историю взаимоотношений народов. 

Художественный перевод становится важней-

шим средством коммуникации между народами, 

позволяющим не только лучше узнать друг друга, 

но и выстроить долгосрочные отношения народов 

на основе взаимопонимания и уважения к тради-

циям друг друга, что становится особенно важным 

в условиях глобализации. 

Как пишет, Газизова Л.Р., «Современное лите-

ратуроведение испытывает дефицит объемных ис-

следований переводов литератур на другие языки, 

особенно в актуальном контексте диалога литера-

тур. Необходимо изучение особенностей художе-

ственного воплощения национальных идей и 

чувств в художественном переводе. Это позволит 

создать систему аксиологических координат, кото-

рые влияют на восприятие и понимание лирических 

произведений поэтов». 
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Abstract 

Digitalisation increases the speed and quality of information processing. The transition from mechanical to 

analogue to digital information transmission and processing devices is inevitable due to the advantages of the 

latter. These advantages are coupled with risks - information theft and manipulation are possible. The risks are 

particularly unacceptable in areas directly related to national security - military, energy, water supply, transport, 

etc. In the context of globalisation, disruption through cyber-attacks of extended production chains is painfully 

felt. That is why the US, EU, China and Russia are paying particular attention to cyber-security issues. Increased 

risks in some cases necessitate a return to less efficient but better protected information processing chains - ana-

logue and even mechanical. The choice of a solution depends on weighing technological options against economic 

calculations, taking into account political considerations. In an environment of increased risk, the latter weighs 

heavily.  
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Introduction 

In recent years, cybersecurity has become a main-

stream topic in both the corporate world and at govern-

mental level. Protecting information from theft and ma-

nipulation, capable of causing great damage to an indi-

vidual, enterprise or country, has become a major 

concern. The misuse of information is made possible by 

its storage and transmission in binary code, so-called 

digitisation. The risks that this process entails make it 

necessary to consider its possible limits.  

1. Methodology 

Considering the possible limits of digitisation re-

quires taking into account the three groups of factors 

that determine the implementation of any innovation: 

technological, economic and political. The first group 

provide answers to the question of whether a solution 

to a given problem is possible. The second group an-

swers the question of whether a solution is justified 

from a cost perspective. The third group of factors de-

cides whether an economically viable technical solu-

tion conflicts with societal needs and practices that 

have more than just financial dimension. The interac-

tion between the three groups of factors is complex - 

the search for new technical solutions may arise out of 

economic necessity, but also for political reasons, in-

cluding security. On the other hand, scientific and tech-

nical progress often offers new solutions whose eco-

nomic and political implications have yet to be assessed 

by society. This paper presents the relationship between 

the three groups of factors in the case of digitisation and 

digital data protection. 

2. Evolution of computing devices 

Currently, digitization consists of processing in-

formation through computing devices operating in bi-

nary code (0 -1). This method is fast, enables high qual-

itaty, processes large information volumes, saves time 

and energy, optimizes management. Primary infor-

mation in nature is transmitted by analog signal. The 

processing is reduced to the conversion of the analogue 

signal into a digital one by electronic devices - switches 

of electric current (radio tubes, semiconductor ele-

ments). 

The increasing demands on information pro-

cessing go with the second wave of the scientific and 

technical revolution of the 19th – 20th century with the 

mastery of electricity and the introduction of the inter-

nal combustion engine. Their applications in transport 

and communications now exceeded the human brain's 

capacity to process incoming information quickly and 

correct. It is no coincidence that Norbert Wiener devel-

oped Cybernetics as science by creating a mathematical 

model apparatus for directing the fire of air defence sys-

tems - by 1939 the speed of a combat aircraft (400-500 

km/h) was already too high for adequate defensive hu-

man reaction (Wiener, 1948). 

 Aids have been used since antiquity. The famous 

Antikythera mechanism is said to be the oldest known 

computing machine. Mechanical analog devices con-

tinue to be used today. They were even used in the first 

space missions, including the Globus mechanical com-

puter, which was fitted to every manned Soviet and 

Russian Vostok, Voskhod and Soyuz spacecraft until 

2002 (Siddiqi, 2003). 

However, electricity makes it possible to make 

computing machines that meet the growing needs. Dur-

ing World War II, analog electronic computers were al-

ready being used for encryption and gunnery aids, as 

stated above. They operated with analog signals con-

verted to continuous electrical signals controlled by 

electrical switches by changing the parameters of vari-

able resistances, capacitances, and inductances. These 

computers are ideally suited for implementing auto-

matic control over manufacturing processes as they in-

stantaneously respond to various changes in input data. 

(Dorodnitsyn et al., 1989) They are therefore widely 

used in aviation and rocketry for real-time information 
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processing and subsequent formation of control signals 

in autopilots and various more complex automatic 

flight control systems or other specialized processes. 

One of their advantages, along with the speed of com-

putation, is reliability - under disturbance conditions, 

machine availability is restored as soon as the disturb-

ance disappears. Over time, however, their limitations 

in overall speed of operation become apparent. Amid 

the increasing volume of information, it remains low 

for purely physical reasons - the computations rely on 

transients in the reactive components, and are also lim-

ited by the bandwidth and load of the operational am-

plifiers. The nature of the analog signal puts obstacles 

in the way of reducing the size and power consumption 

of electronic devices. Nevertheless, their use in solving 

problems with lower accuracy requirements, for exam-

ple in solving differential equations, is still justified to-

day. 

3. Nature and advantages of digitalization  

In other areas, they have been displaced by digital 

computers working with data that is constantly chang-

ing over time. They record analog waveforms in a lim-

ited set of numbers, zeros and ones and process them 

that way. If analogue devices gave less information loss 

in the early days, over time techniques have been de-

veloped to detect and correct errors, remove interfer-

ence from digital signals and improve quality. This 

breakthrough allowed the networking of individual 

computers, both internal (Intranet) and external (Inter-

net), and the construction of large shared stores of in-

formation ("clouds"), as well as a common, much larger 

processing capacity. 

An important advantage of digital technology is 

miniaturisation. Planar technology, developed in 1958, 

allows the reduction in size of electronic elements be-

yond their physical perception. In 2021, IBM an-

nounced the creation of a new two-nanometer chip ac-

commodating about 333 million transistors per square 

millimeter. 1 Combined with the use of optical fibre for 

connectivity, entire information circuits are now phys-

ically reduced to just the size and power supply of the 

analogue receiver and digital-to-digital signal con-

verter, with corresponding mirroring devices at the out-

put. The example of the development of digital mobile 

telephones, which have rapidly displaced analogue 

ones, is relevant, notwithstanding the good quality of 

the latter. The comparison between the capabilities of 

the Apollo Guidance Computer (AGC), which con-

trolled Apollo 11, and the iPhone XS Max phone shows 

even better the reduction in size and the increase in vol-

ume and speed of information processing. The phone 

                                                           
1 IBM Unveils World's First 2 Nanometer Chip Technology, 

Opening a New Frontier for Semiconductors, May 6, 2021, 

https://newsroom.ibm.com/2021-05-06-IBM-Unveils-

Worlds-First-2-Nanometer-Chip-Technology,-Opening-a-

New-Frontier-for-Semiconductors 

has 7 million times more RAM than the on-board com-

puter and a 100,000 times faster processor. (Kendall, 

2019) And sending humans to the moon is still the most 

complex technological operation in human history. 

The volume and speed of information processing 

reached such a point that in May 1997 the Deep Blue 

computer defeated the world chess champion, Garry 

Kasparov, something that was thought to be impossi-

ble. But by the time of the 1997 match, the system's 

overall average computational speed was already 126 

million positions per second, and the maximum sus-

tained speed observed during the match was 330 mil-

lion positions per second. (Kasparov, 2017) After 2010, 

the term "artificial intelligence" came into common 

use. It most often reflects attempts to optimize the com-

putational process by replacing linear mathematical op-

erations with parallel ones, adding feedback and hence 

the possibility of self-learning. Most successes have 

been achieved in the fields of logistics, medical diag-

nostics, machine learning, natural language under-

standing and translation, spectrometry, and virtual real-

ity creation.  

Adding in the advantages of copying - analogue 

communication copies are inferior to their originals, 

while digital copies are error-free and copies can be 

made indefinitely - one can see why the digitisation of 

the economy is sweeping across all fields and is accom-

panied by fundamental changes in technology, culture, 

operations and the principles for creating new products 

and services. It saves energy and raw materials, in-

creases the reliability and speed of management pro-

cesses, frees up manpower (which in the short term cre-

ates social problems) and allows new technological 

tasks to be solved, more complex even than sending 

men to the moon. According to the calculations of Rus-

sian scientists, e.g. the overall digitalization of agricul-

tural production allows reducing the total costs by 23%, 

while the inefficient application of agribusiness tools 

ruins up to 40% of the harvest.2 

That is why, to accelerate digitisation, the EU is 

providing €127 billion for digital-related reforms and 

investments in the 25 National Recovery and Sustaina-

bility Plans that have so far been endorsed by the Coun-

cil. Member States have allocated on average 26% of 

their Recovery and Sustainability Mechanism (RSM) 

funds to digital transformation. The official target for 

the Union is 75% digitisation of the governance process 

by 2030. Progress in this direction has been uneven, as 

the figure shows. But it is inevitable. 

2 Ministry of Agriculture of the Chuvash Republic, The use 

of digital technologies in the agro-industrial complex signif-

icantly reduces the costs of farmers 

https://agro.cap.ru/news/2018/03/16/primenenie-cifrovih-

tehnologij-v-apk-znachiteljno-s 
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Fig.1: Digital Economy and Society Index, 2022 

Source: European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_4560 

 

4. Weaknesses and risks in digital systems 

Fifty years ago, Alvin Toffler (Future Shock, 

1970) pointed out an important feature of the econo-

mies of highly developed countries: information be-

comes the most important resource, but unlike tangible 

assets, it can be multiplied in time and place, yet retain-

ing its value. Its misuse cannot always be detected and 

prevented, and current habits and legal frameworks are 

by no means suited to deal with this problem. 

And the miniaturisation described above exacer-

bates the problem further, as the physical media associ-

ated with fibre and over-the-air networks make it even 

more difficult to fix and protect information. In addi-

tion, the characteristics of the digital signal allow it to 

be decoded and manipulated. If the analogue signal can 

only be jammed to the point of unusability, the digital 

signal can be transformed for misuse, and this first finds 

application for military purposes. (An example from 

the recently massively deployed unmanned aerial de-

vices, the so-called 'drones': an analogue-controlled 

drone can be disabled by jamming the control signal, 

while a digitally controlled drone can be 'hijacked' and 

'captured' by decoding and altering the control signal.) 

Moreover, the creation of networks and shared in-

formation sets provide a very wide scope for abuse 

through the application of software programs, widely 

known as "viruses", with various tasks: stealing data, 

parasitizing on other people's memory and computing 

capacity, and worst of all, subjugating computers to ex-

ternal commands. Apart from this, the miniaturisation 

of digital devices allows them to embed features that 

the user does not suspect: suspicions that a person can 

be tracked by their personal phone or TV without no-

ticing, or that their car can be locked by a command to 

the on-board computer, may have merit. 

If for personal users malicious interference is ca-

pable of causing great trouble, interference with the in-

frastructure serving the public spheres can bring down 

the overall security architecture. And this is true not 

only for defense. The operation of power plants and 

electrical grids, of water supply networks, of transpor-

tation, of health care are already largely digitized in 

highly developed countries. At the highest political 

level, these risks are well understood and identified, to-

gether with possible countermeasures. These include 

both the fight against/for the monopoly on the produc-

tion of ever faster devices with ever higher capacities 

and the development of software for/against misuse. 

Both areas are summarised by the term "cyber secu-

rity". 

It becomes central in official documents of the 

UN, the US, China, Russia, the EU and other power 

centres. In a context of international tensions, questions 

are being raised about the sustainability of the microe-

lectronics supply chain, and the formation of its own 

technology clusters. Achieving and maintaining tech-

nological sovereignty is becoming an imperative in in-

ternational relations. The localisation of production 

aims at creating technological clusters. It can also lead 

to technological dependence of less developed coun-

tries on developed countries, which is also a non-mili-

tary challenge to the cybersecurity of the former's crit-

ical infrastructure. Today, this is most evident in the 

field of artificial intelligence (AI) technologies (Ka-

rasёv, Stefanović, 2022).  

In the United States Presidential Policy Directive 

21 (PPD-21) of 2013 deals with protection of digitized 

systems. According to the document, there are 16 cate-

gories of facilities vulnerable to attack, including com-

munications systems, critical manufacturing facilities, 

dams, military-industrial facilities, emergency services, 

energy, financial services, food production and agricul-

ture, government agencies, healthcare facilities, nuclear 

reactors, transportation systems, water and wastewater 

systems.  

The EU has been working on the issue since 2004, 

when the Commission adopted a Communique on the 

protection of critical infrastructure sites in the fight 

against terrorism, including energy installations and 

networks; communications and information technol-

ogy; financial institutions; healthcare; food production; 

water supply; transport; production, storage and 

transport of dangerous goods; and government struc-

tures In Law No. 187-FZ of the Russian Federation, the 

list is similar, including the fuel and energy complex, 

nuclear power, defense, missile and space industries, 

mining, metallurgy, and chemical industries. China's 

approach to cyber security also prioritises it, relying 

more on state structures and less on the private sector 

in drafting regulations and specific countermeasures. 

The main difference between the Chinese approach and 
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the practices of the US, Russia and the EU is the dis-

tinctly proactive nature of the countermeasure: spe-

cially trained security personnel must be constantly in-

volved in decision-making regarding the cybersecurity 

of information objects. (Karasёv, Stefanović, 2022)  

China was the first country to impose comprehen-

sive control over the Internet on its territory. 

5. Ways to improve security  

Globalisation facilitates the division of labour be-

tween countries and in the design and manufacture of 

microelectronics. The development of microchips is 

decoupled from their production, resulting in a total 

global semiconductor market volume of USD 555 bil-

lion in 2021, with 20% of all semiconductors being pro-

duced in Taiwan and 70% in East Asian countries over-

all. However, the technological monopoly in the chip 

market is held by the Dutch company ASML, which 

holds over 90% of the chip machine production through 

the lithography technique it has developed. Currently, 

it is the only manufacturer of the latest generation of 

chip-making machines using ultraviolet light (EUV). 

With its machines, 5-nanometre chips are being pro-

duced in series - the highest density of transistors per 

unit area, or the highest computing power ever 

achieved. 

The company's monopoly explains the pressure 

that the US government has put on the Dutch and Tai-

wanese governments to stop sales to competitors and 

adversaries. China, e.g., is still two years behind in the 

production of 5-nanometer chips and 7-nanometer 

chips, and Russia plans to start fully autonomous pro-

duction of 7-nanometer chips only by 2028. If the per-

formance gap in information processing in other fields 

is not fatal, in armaments it could become decisive, es-

pecially in robotic systems controlled by artificial intel-

ligence. (Digitisation is already determining the effec-

tiveness of intelligence, aviation, artillery, even infan-

try combat.) Thus, the technological 

monopoly/oligopoly is becoming a major security con-

cern. At the UN level, attempts to develop norms, rules 

and principles for responsible state behaviour and to 

create a global culture of cyber security and protection 

of critical information infrastructures (UN General As-

sembly Resolution 58/199) seem like a good wish. It is 

not clear what could stop the race to acquire and retain 

a technological monopoly. 

The lag in production of increasingly powerful 

chips may provoke attempts to enhance security other 

than breaking the monopoly. The first is the use of elec-

tromagnetic weapons, developed in the 1950s and 

1960s, which use a powerful electromagnetic pulse to 

knock out electronics at a distance of several tens of 

kilometers, like a lightning bolt. (An electromagnetic 

bomb was first used in a combat setting in 1990 during 

the Gulf War 1990-1991.) Standard semiconductors, 

especially microchips, are particularly vulnerable to 

such effects. Not only enemy weapons (tanks, artillery 

systems, etc.) but also the aforementioned civil infra-

structure systems can be the object of attack in a con-

flict. An option for defence may be to return critical 

systems to analogue control, even with electronic de-

vices with radio tubes where conditions permit - with 

the inevitable loss of capacity, increased size and power 

consumption. It's all a matter of weighing the gains and 

losses of such technological regression. (In the former 

USSR, tank troops in the 1980s were also trained to op-

erate by the archaic flagellar method precisely in view 

of the danger of using radio-electronic warfare.) In 

2016, NASA announced that its Automaton Rover pro-

gram for extreme environments would use a mechani-

cal computer to operate in the harsh environmental con-

ditions of Venus. (Sauder et al., 2016)  

It should also be taken into account that digitisa-

tion is sometimes an end in itself and only aims at in-

creasing the profits of producers through so-called 

"luxury inflation", i.e. increasing the price at the ex-

pense of additional facilities, amenities, etc. It is an ax-

iomatic truth that perfect solutions are simple. E.g. the 

introduction of the on-board computer in cars 40 years 

after the beginning (1981) has still not convincingly 

proved its advantages: the higher initial price and the 

cost of repairs hardly manage to compensate for the 

savings made by digitising consumables. After the start 

of the war in Ukraine, Russia e.g. faced a shortage of 

chips. It is therefore trying to build up a self-sufficient, 

independent vehicle production without using digital 

control systems. The solution may prove acceptable to 

consumers. It should be made clear here that countries 

rich in raw materials and energy (not just Russia) are 

able to ignore the savings offered by digital devices in 

the name of the security afforded by being cut off from 

external suppliers and the ease of protection against dis-

abling or externally controlling the computing devices 

that control military and civilian processes. The prob-

lems are mainly for resource and energy poor subjects 

of international relations such as the European Union. 

Conclusion 

Increased risks in some cases necessitate a return 

to less efficient but better protected information pro-

cessing circuits - analog and even mechanical. The 

choice of a solution depends on weighing technological 

options against economic calculations, taking into ac-

count political considerations. In an environment of in-

creased risk, the latter weighs heavily. The global crisis 

of 2008 unleashed conflicts of regional and global 

scope. Globalisation as a process to ensure peace 

through production and trade integration meets at-

tempts to renationalise control over economies, the po-

tential for conflict grows. Increased risks will certainly 

necessitate a rethinking of the limits of digitalisation - 

both in areas directly related to security and in areas 

where the benefits of digitalisation seem unproven. 

 

References: 

1. Dorodnitsyn et al., (1989). Slovar po kiber-

netike.2., Kiev, ISBN 5-88500-008-5 

2. Karasev, Stefanovic, (2022). Kiberbezopas-

nost kriticheski vashnoj infrastrukturi, Russia in global 

affairs, № 6 2022 

3. Kasparov, G., (2017). Deep Thinking: Where 

Machine Intelligence Ends and Human Creativity Be-

gins, New York  

4. Kendall, G., (2019). The first moon landing 

was achieved with less computing power than a cell 

phone or a calculator, Pacific Standard, 11.07. 2019, 



Norwegian Journal of development of the International Science No 104/2023 57 

https://psmag.com/social-justice/ground-control-to-

major-tim-cook 

5. Sauder et al., (2016). Automaton rover for ex-

treme environments, NASA Innovative Advanced Con-

cepts (NIAC), https://www.nasa.gov/sites/de-

fault/files/atoms/files/niac_2016_phasei_saun-

der_aree_tagged.pdf  

6. Siddiqi, A., (2003). Sputnik and the Soviet 

Space Challenge. US: University Press of Florida, 

ISBN 978-0-8130-2627-5 

7. Toffler, A., (1970). Future Shock, Random 

House 

8. Wiener, N., (1948). Cybernetics: Or Control 

and Communication in the Animal and the Machine. 

Paris, (Hermann & Cie) & Camb. Mass. (MIT Press) 

ISBN 978-0-262-73009-9; 2nd revised ed. 1961 

 

INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL PROVISION OF COMMUNICATIONS IN PUBLIC 

ADMINISTRATION IN UKRAINE IN THE CURRENT CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF 

REFORMS 

 

Mykhaylova O. 

postgraduate of PhD Public management and administration, 

State Tax University, Irpin, Ukraine 

https://orcid.org/0000-0001-7148-1583 

 

 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ 

 

Михайлова О. 
здобувачка ступеня доктора філософії (PhD) з публічного управління та адміністрування, 

Державний податковий університет, м. Ірпінь, Україна 

https://orcid.org/0000-0001-7148-1583 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7738791 

 

 

Abstract 
The article analyzes the domestic institutional and legal environment for the formation and implementation 

of the state communication policy, determines the state and problems of the formation of the institutional mecha-

nism of communication management, outlines the prospects for its optimization in the conditions of the imple-

mentation of reforms regarding the openness and transparency of state authorities. 

Анотація 

У статті аналізується вітчизняне інституційно-правове середовище формування та реалізації держав-

ної комунікаційної політики, визначається стан та проблеми формування інституційного механізму управ-

ління комунікаціями, окреслюються перспективи його оптимізації в умовах впровадження реформ щодо 

відкритості і прозорості органів державної влади. 

 

Keywords: communication, state communication policy, institutional and organizational support of the 

state communication policy, interaction with the public. 

Ключові слова: комунікація, державна комунікаційна політика, інституційно-організаційне забезпе-

чення комунікаційної політики держави, взаємодія з громадськістю. 

 

Постановка проблеми. Аналіз комунікацій-

ної політики України та її ефективності на сьогод-

нішній день, рівня довіри громадян до органів дер-

жавного управління та підтримки ними соціально-

економічних процесів і реформ та соціальних змін 

тощо свідчить про недостатню інституційну спро-

можність держави щодо такої багатовекторної дія-

льності. Забезпечення злагодженої взаємодії орга-

нів державної влади, місцевого самоврядування та 

інститутів громадянського суспільства щодо ціле-

покладання, прогнозування, планування та програ-

мування, прозорості та відкритості їх діяльності, за-

лучення громадян до процесу державотворення, 

підтримки міжнародної спільноти та належного ви-

користання державних комунікаційних можливос-

тей стає актуальним питанням. 

Теоретико-методологічні основи інституцій-

ного забезпечення державної комунікаційної полі-

тики є предметом достатньої кількості досліджень 

вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі держа-

вно-управлінських наук. Дослідження окремих 

проблем формування ефективних інституційних 

механізмів державної комунікаційної політики міс-

тяться у роботах А. Баровської (вивчення європей-

ського досвіду інституційного забезпечення держа-

вної комунікаційної політики), А. Халецької (дослі-

дження інституційного забезпечення взаємодії 

органів державної влади та громадянського суспі-

льства на трьох рівнях: інституційному, функціона-

льному та законодавчому), П. Манжоли (обґрунту-

вання необхідності посилення інституційної спро-

можності громадських рад при органах державної 
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влади, вдосконалення законодавчої бази щодо за-

безпечення механізмів прямої демократії в політи-

чному процесі тощо), Г. Зеленько (доведення, що 

існують значні розбіжності між положеннями нор-

мативно-правових актів та рівнем їх виконання, які 

зумовлені недостатнім професійним рівнем держа-

вних службовців, нестачею організаційно-кадрових 

ресурсів представників громадських організацій, 

нестачею фінансових ресурсів як органів влади, так 

і громадських організацій) тощо. 

Проте, питання забезпечення державної кому-

нікаційної політики в сучасних умовах реалізації 

реформ потребує подальшого наукового дослі-

дження. 

Метою дослідження є здійснити аналіз вітчи-

зняного інституційно-правового середовища фор-

мування та реалізації державної комунікаційної по-

літики, визначити стан та проблеми формування ін-

ституційного механізму управління комунікаціями, 

на основі чого окреслити перспективи його оптимі-

зації в умовах впровадження реформ щодо відкри-

тості і прозорості органів державної влади. 

Основна частина. Для суб’єктів державного 

управління має бути чітке усвідомлення того, що 

комунікації є невід’ємною частиною демократії та 

належного урядування, тому держава має оновити 

підходи до комунікації та приділяти їй увагу не 

лише на рівні вдосконалення інструментів, а й та-

кож на рівні залучення необхідної кількості заціка-

влених сторін до процесу розробки політики та ре-

алізації стратегій і програм розвитку. 

Зацікавленість органів державної влади у зміні 

підходів до комунікаційної політики, запрова-

дженні сучасних форм і засобів комунікації, їх про-

фесійному використанні дозволить об’єднати ресу-

рси системи державного управління та адміністру-

вання, громадянського суспільства, бізнесу та 

міжнародної спільноти з метою формування надій-

ний ресурс для досягнення згоди в реалізації держа-

вної політики.  

З метою виявлення основних проблем інститу-

ційно-організаційного забезпечення комунікацій у 

публічному управлінні та адмініструванні України 

проаналізуємо діяльність публічних інституцій у 

сфері інформаційно-комунікаційної політики. 

На концептуальному рівні сьогодні діє Конце-

пція Закону України “Про основні засади державної 

комунікативної політики”, схвалена Розпоряджен-

ням Кабінету Міністрів України № 85-р від 

13.01.2010 року. Сама цей нормативно-правовий 

акт регулює сферу комунікаційної політики Укра-

їнської держави. Причинами розробки даної Конце-

пції її автори називають недостатній рівень право-

вого врегулювання питання налагодження комуні-

кацій між органами державної влади, місцевого 

самоврядування, засобами масової інформації і гро-

мадськістю [1].  

Окремі аспекти налагодження такої комуніка-

ції частково регулюються законами України “Про 

інформацію”, “Про державну таємницю”, “Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Ук-

раїні”, “Про порядок висвітлення діяльності орга-

нів державної влади та місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації”, “Про рефор-

мування державних і комунальних друкованих за-

собів масової інформації”, “Про основні засади ро-

звитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки”, “Про засади державної регулято-

рної політики у сфері господарської діяльності”, 

“Про звернення до громадян”, “Про місцеве само-

врядування в Україні” тощо.  

Аналіз інституційно-організаційного забезпе-

чення комунікацій у публічному управлінні та ад-

мініструванні надав можливість констатувати, що в 

Україні створено низку органів державної влади та 

установ, зокрема, Міністерство культури та інфор-

маційної політики, на яке покладено функцію роз-

витку комунікацій, розробки стратегій і концепцій, 

спрямованих на реформування урядових комуніка-

цій тощо [2]. Міністерство як центральний орган 

виконавчої влади забезпечує формування та реалі-

зує державну політику у сферах інформаційного су-

веренітету та інформаційної безпеки України. 

Ще одним центральним органом виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує дер-

жавну політику у сфері цифровізації, відкритих да-

них, національних електронних інформаційних ре-

сурсів, інтероперабельності – взаємодії мережевих 

систем на основі уніфікованих інтерфейсів або про-

токолів, впровадження електронних сервісів та ро-

звиток цифрової грамотності громадян є Міністер-

ство цифрової трансформації України, яке функці-

онує з 2019 року. Дане міністерство працює над 

створенням “держави в смартфоні”, яка поєднує в 

собі мобільний застосунок і портал державних пос-

луг. 

Окрім того, з 2014 року функціонує Інформа-

ційно-аналітичний центр Ради національної без-

пеки і оборони України (з лютого 2022 року – Ін-

формаційно-аналітичний центр національної без-

пеки України), основними завданнями якого є 

аналітичне та прогнозне забезпечення діяльності 

РНБО в рамках координації діяльності органів ви-

конавчої влади з загальнодержавних питань; інфо-

рмаційна безпека; підготовка пропозицій щодо ін-

формаційного забезпечення діяльності органів ви-

конавчої влади та правоохоронних органів, 

спрямованих на забезпечення стабілізації суспі-

льно-політичної ситуації в Україні [3].  

Суб’єктом інституалізації комунікацій у публі-

чному управлінні та адмініструванні виступає Кабі-

нет Міністрів України, у повноваження якого вклю-

чено забезпечення реформування урядових комуні-

кацій, створення відомчих та 

урядових/міжвідомчих систем стратегічної комуні-

кації, розвиток стратегічної комунікаційної спро-

можності у сфері національної безпеки і оборони; 

розвиток публічної дипломатії; розроблення та ре-

алізація національної стратегії у сфері стратегічних 

комунікацій; розвиток системи підготовки фахівців 

у сфері комунікацій тощо. 

У структурі Кабінету Міністрів України у 2014 

році створено Раду з питань комунікації [4] та Ко-

ординаційну раду з реалізації Стратегії комунікації 

у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки 
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[5], завданням яких є забезпечення координації ко-

мунікаційної діяльності під час реалізації стратегії 

та покращення комунікації з громадськістю, вироб-

лення єдиної комунікаційної політики.  

У стратегічному аспекті розвитку комунікацій 

у публічному управлінні та адмініструванні Кабіне-

том Міністрів України розроблені вимоги щодо 

створення (модернізації) офіційних веб-сайтів ор-

ганів публічної влади, їх уніфікації і порядку опри-

люднення інформації в мережі Інтернет, створення 

Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України 

для інтеграції офіційних сайтів, а також реалізації 

ініціативи Партнерство “Відкритий уряд” [6].  

Проте на законодавчому рівні вимоги, методи-

чні рекомендації щодо розробки комунікаційних 

стратегій ще не встановлені. Це пов’язано як з від-

сутністю єдиного підходу до їх розробки та впрова-

дження, так і з науковим обґрунтуванням комуніка-

цій як технології.  

Окрім того, сьогодні питання комунікативної 

взаємодії органів державної влади, органів місце-

вого самоврядування, ЗМІ та громадськості розосе-

реджені, перш за все, в низці нормативно-правових 

актів, частина з яких є постановами Кабінету Міні-

стрів України. Тому, як наслідок, важливі інструме-

нти (громадські консультації, громадська експер-

тиза тощо) стосуються лише виконавчої гілки 

влади. Загальних стандартів обміну інформацією 

між владою та громадськістю немає. Невизначе-

ними залишаються механізми громадського конт-

ролю за діяльністю органів влади та організації 

процесу роз’яснювальної роботи. 

Також до суб’єктів комунікаційної політики 

держави належать структурні підрозділи з питань 

комунікації в органах публічного управління та ад-

міністрування на різних ієрархічних рівнях.  

Отже, центральні органи влади, до функцій 

яких входить формування та використання елемен-

тів стратегічних комунікацій, мають різні форми та 

масштаби: окремі посадові особи, відділи, управ-

ління, департаменти тощо. На регіональному та мі-

сцевому рівнях системи державного управління іс-

нують типові структури та функціональні повнова-

ження комунікаційних підрозділів, які 

забезпечують зв’язки з громадськістю та засобами 

масової інформації. Однак, на сьогодні кадри орга-

нів публічної влади працюють на недостатньо ви-

сокому рівні у сфері комунікаційно-інформаційної 

політики. Це стосується прес-служб міністерств і 

відомств, а також облдержадміністрацій, інформа-

ційно-аналітичних управлінь тощо. 

Ефективна комунікативна діяльність органів 

державної влади сьогодні значною мірою залежить 

від рутинної та повсякденної роботи уповноваже-

них осіб та відповідних структурних підрозділів. 

Наприклад, діяльність комунікаційних підрозділів 

органів державної влади в країнах ЄС характеризу-

ється, зокрема, такими тенденціями:  

- розробка формальних правил, що регулю-

ють процес практичної реалізації політики, або 

“просте” поширення інформації органами влади, 

що відрізняє її від заангажованої та політизованої 

комунікації;  

- створення окремого структурного підроз-

ділу або певного механізму для координації кому-

нікаційних зусиль органів влади, оскільки неузго-

джена політика несе високі ризики дублювання, не-

ефективного витрачання коштів, низького рівня 

якості послуг, труднощів у досягненні цілей та, у 

довгостроковій перспективі – зниження здатності 

керувати ефективно. Процес узгодження політики 

розглядається як створення умов, включаючи стан-

дартні процедури в рамках державного апарату, за 

якими можна узгоджувати різні орієнтири політики 

та окремі заходи в одному напрямку [7]. 

Окрім того, на думку медіа-громадськості, сві-

дченням неефективності існуючої системи інфор-

маційно-комунікаційної діяльності органів публіч-

ної влади залишається невирішеність питання щодо 

єдиного представництва (речника від центральних 

органів влади) в умовах значної кількості інститу-

цій із розрізненими, а часом і дублюючими функці-

ями з питань виконання ними ситуаційних завдань 

на єдиному стратегічному напрямі [8].  

Слід зазначити, що з 2014 року в державі діє 

низка структур на рівні інститутів громадянського 

суспільства – громадських організацій, діяльність 

яких спрямована на об’єктивне інформування про 

події в Україні, протидію негативному інформацій-

ному впливу на громадян України та спотворенню 

міжнародного іміджу держави. До них належать: 

- Український кризовий медіа-центр, запо-

чаткований зусиллями провідних вітчизняних екс-

пертів у сфері міжнародних відносин, комунікацій 

та зв’язків з громадськістю, для виконання функції 

публічної платформи для виступів представників 

української влади, експертів, представників міжна-

родних організацій і дипломатичного корпусу з 

оперативними заявами та аналізом ситуації в країні. 

Діяльність медіа-центру відбувається завдяки фі-

нансовій підтримці партнерів: відділу зв’язків з 

громадськістю Посольства США в Україні; Міжна-

родного фонду “Відродження”; Національного фо-

нду підтримки демократії (США); Світової Фунда-

ції Українців (Канада); Європейського фонду підт-

римки демократії; MATRA (програма посольства 

Нідерландів); агентства Internews; компанії 

Mondelēz International тощо [9].  

- Об’єднаний інформаційно-аналітичний 

центр “Єдина країна”, створений на базі інформа-

ційного агентства “Укрінформ”, який має стати 

офіційним джерелом інформації для поширення 

оперативних повідомлень представників органів 

державної влади, які слід сприймати як офіційну 

позицію України щодо всіх подій російсько-україн-

ського протистояння. Метою створення цього Цен-

тру, на думку його засновників, є вирішення про-

блеми неузгодженості дій між різними інституці-

ями, відповідальними за інформаційно-

комунікаційну політику. Так, в Україні діє Держте-

лерадіо – головна установа, яка згідно з українсь-

ким законодавством відповідає за інформаційну по-

літику. Водночас існує Національна рада України з 

питань телебачення і радіомовлення, є такі інфор-

маційні ресурси, як Укрінформ, Перший національ-
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ний канал України, Національна радіокомпанія, га-

зети “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, Концерн 

радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ), 

Національна комісія, що здійснює державне регу-

лювання у сфері зв’язку та інформатизації, які ді-

ють окремо [10].  

Висновки. За результатами аналізу інститу-

ційно-організаційного забезпечення комунікацій у 

публічному управлінні можна узагальнити, що сьо-

годні вони в Україні перебувають на стадії станов-

лення. Позитивним аспектом нормативно-право-

вого забезпечення є можливість визначення 

суб’єктів інституціоналізації комунікацій у публіч-

ному управлінні, які мають відповідні функції та 

повноваження. Аналіз наукових досліджень та за-

конодавчих норм свідчить про нечіткість визна-

чення суб’єктів формування комунікаційної полі-

тики та практичного впровадження ефективних ко-

мунікацій у публічному управлінні та 

адмініструванні і стратегічних наративів. Приді-

лення належної уваги до цього питання є актуаль-

ним з огляду на виклики та загрози державі в умо-

вах реалізації реформ у всіх сферах життя суспіль-

ства, обраного вектору європейської та 

євроатлантичної інтеграції, відкритої агресії з боку 

російської федерації, значної трансформації геопо-

літичної конфігурації світу. 
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Abstract 

Given the fact that the issues of pidginization and creolization of traditional languages are raised mainly in 

sociolinguistics, there is a need to give sociological interpretation to the relevant processes. 

The fact is that sociolinguistics investigates the specified process in the interests of linguistics itself, and its 

sociological analysis will contribute to the development of the sociology of language, as the formation of new 

language forms and speech cultures are also the signs of changes in the social structures of the respective societies, 

and therefore the changes in thoughts and everyday behavior and communication between people. 

Анотація 

З огляду на те, що питання піджинізації та креолізації традиційних мов піднімаються переважно в 

соціолінгвістиці, є потреба дати відповідним процесам соціологічну інтерпретацію. 

Справа в тому, що соціолінгвістика досліджує означений процес в інтересах самої лінгвістики, а його 

соціологічний аналіз сприятиме розвитку соціології мови, адже становлення нових мовних форм та куль-

тур мовлення – це ще й ознаки змін в соціальних структурах відповідних суспільств, а отже й змін в думках 

та повсякденній поведінці і спілкуванні між людьми. 

 

Keywords: pidgin, the creole language, nativization, social structure of language, speech culture. 

Ключові слова: піджин, креольська мова, нативізація, соціальна структура мови, культура мовлення. 

 

Вступ. Сучасні соціальні трансформації, які 

охопили майже весь світ і зумовили собою масову 

міграцію населення не лише з одних країн в інші, а 

й з континенту на континент, тягнуть за собою ра-

дикальні зрушення в традиційних мовах. Проте на-

прями цих зрушень непередбачувані, хоча в поле 

зору науковців давно потрапили мовні зміни, зумо-

влені масовим переселенням людей в іншомовні ку-

льтури, яке тягне за собою й зміни в міжмовних ко-

мунікаціях, а, отже й зміни в лексиці, фонетиці та 

семантиці традиційних мов. 

Означені зміни поділені соціолінгвістами на 

дві категорії, які позначають собою з одного боку 

процес становлення нетрадиційних мовних форм, а 

з другого, – своєрідних нетрадиційних культур мо-

влення – піджинів та креольських мов, які з тієї при-

чини, що у них з’являються власні носії, поступово 

набувають статусу традиційних. При чому, пі-

джини та креольські мови – це ще й два етапи пере-

ходу від традиційних мов до нетрадиційних, а ра-

зом з тим і переходу до того, що можна було б поз-

начити як мовний неотрадиціоналізм. 

З огляду ж на те, що соціолінгвістика дослі-

джує означений процес в інтересах самої лінгвіс-

тики, то його соціологічний аналіз може стати ваго-

мим внеском в розвиток соціології мови, тобто не 

як лінгвістичної, а як соціологічної науки, адже ста-

новлення нових мовних форм та культур мовлення 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7738809
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– це ще й ознаки змін в соціальних структурах від-

повідних суспільств, а отже й змін в думках та по-

всякденній поведінці людей. 

1. Культура мовлення: етико-естетичні ас-

пекти піджину та креольської мови. 

Культура мовлення відзначається незупинним 

процесом мовотворчості, яка завжди містить у собі 

соціальну конотацію, властиву тим чи іншим мов-

ним ситуаціям з властивими їм етико-естетичними 

насиченням у відносинах між різномовними 

людьми. При чому, під різномовленням соціолог 

має розуміти не лише наявність двох або більше 

мов в одному і тому самому суспільстві, а й соціа-

льну структуру мови, яку більшість людей в суспі-

льстві вважає рідною. 

Проте піджини та креольські мови є результа-

том різномовлення іншого порядку, а саме тих мо-

вних ситуацій, які складаються на територіях, на 

яких відбувається переважно міжетнічні мовні ко-

мунікації. 

Мовна ситуація в її найбільш загальному ро-

зумінні визначається соціолінгвістами як характе-

рна риса мовних взаємодій на певній території, яка 

тягне за собою ті чи інші мовні зміни, зокрема фор-

мування діалектів, жаргонів і таке інше, а також зу-

мовлює потребу в здійсненні відповідної мовної по-

літики, яка має забезпечити стабільність означеної 

ситуації. 

Мовна ситуація в її соціологічному розумінні 
– це наявність груп людей, як носіїв відповідних 

мов, мовна комунікація між якими зумовлює ще й 

зміни в соціальних структурах, думках та поведінці 

людей, їх настроях та ставленні один до одного. 

Можна сказати так, що мовні ситуації – це си-

туації, які складаються між людьми і які можуть 

бути або стійкими і стабільними, або надто конфлі-

ктогенними. Отже, мовна політика може бути розг-

лянута як своєрідна практична етика або етика, вті-

лена в системи відповідних рішень і дій. 

Звернемо увагу ще й на те, що прийняті в соці-

олінгвістиці поняття, мають і соціальну конотацію, 

яку й треба виявити. 

Серед цих понять для нас головним є поняття 

контактної мови. 

Контактна мова – це мова міжетнічної кому-

нікації, яка стихійно виникає як мова-посередник в 

ситуаціях постійних мовних контактів між носіями 

різних мов методом гранично можливого спро-

щення. 

Виокремлюють три різновиди контактних мов: 

− змішані мови – це мови, які формуються в 

ситуаціях поширеної двомовності; 

− піджини – це мови, які формуються в си-

туаціях міжетнічних контактів за відсутності спіль-

ного способу мовної комунікації методом свідо-

мого спрощення домінуючої мови її носіями та не-

повного освоєння домінуючої ж мови носіями 

залежної мови; 

− креольські мови – це піджини, які посту-

пово набувають свого постійного носія. 

Контактні мови в дзеркалі мовної політики ви-

глядають як різновиди мовних девіацій, проте поді-

бна мовна поведінка є функцією політики іншого 

порядку, для якої мова є лише засобом її здійс-

нення. 

Основна відмінність змішаної мови від пі-

джину в тому, що при виникненні піджина є мовний 

бар’єр — люди, які контактують, не знають мови 

один одного і змушені спілкуватися на піджині, 

щоб бути спроможними розв’язувати спільні пи-

тання. Змішана ж мова виникає в умовах повної 

двомовності, коли представники групи досить до-

бре володіють обома мовами, щоб зіставляти їх еле-

менти і запозичувати ті чи інші в нову мову, що сти-

хійно конструюється. При цьому йдеться саме про 

створення мови (з фіксованими правилами, лекси-

кою тощо), а не про звичайне змішування мовних 

кодів при двомовності. 

Так от соціологія питання тут полягає в тому, 

що кожна означена форма мовних комунікацій тя-

гне за собою формування групи людей з властивим 

їй способом участі в цих комунікаціях, а отже й з 

тим, що все це тягне за собою зміни в соціальній 

структурі традиційної мови. 

Означені способи мовних комунікацій як 

мовні явища спочатку привернули увагу вчених 

своєю незвичністю ще в ХІХ столітті в мовах коло-

нізованих народів, що згодом перетворилися в до-

сить розгалужену науку, яка й переросла в соціолі-

нгвістику, а зараз поступово переходить і в соціо-

логію мови. 

Як свідчить Online etymology dictionary піджи-

ном почали називати «штучний жаргон спотвореної 

англійської мови з кількома китайськими, португа-

льськими і малайськими словами, складений відпо-

відно до китайської ідіоми, використовуваний ки-

тайцями та іноземцями для зручності розмовної 

мови в ділових операціях в портах Китаю і на Дале-

кому Сході». Сам же термін походить від китайсь-

кої вимови слова business, яке звучить як pigeon або 

pidgin. Але десь до 1891 року цим словом почали 

позначати будь-яку спрощену мову [1]. 

Отже піджин – це засіб мовної комунікації між 

людьми, які не розмовляють однією мовою, але зна-

ходять у власних мовах засоби донести власну ду-

мку до іншомовних контактерів і тим забезпечити 

потрібну їм комунікативну взаємодію [2]. 

Можна сказати так: слово англійське, фоне-

тика китайська, а смисл слова набув статусу науко-

вого поняття. І хоча бізнес-правила глобалізуються, 

вони не втрачають ані китайської специфіки, ані 

британської, ані якої іншої. 

До речі є думка, що наступною мовою міжна-

родного спілкування стане чінгліш (chinglish), 

тобто змішана мова англійської з китайською. 

Нині слово піджин означає процес трансфор-

мації двох контактуючих мов в щось на кшталт тре-

тьої мови, яка виникає на їх перетині. 

А піджинізація, як її можна визначити, − це 

процес формування піджинів шляхом суттєвого 

спрощення структури мов-джерел. А якщо бути 

більш точним, то сам процес піджинізації розпоча-

вся як процес змін рідної (колонізованої) мови під 

впливом мови колонізуючої. А нині, як вище зазна-

чалося, це поняття набуло більш широкого смислу. 

https://www.etymonline.com/word/pidgin
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Проте спочатку виникають так звані пре-

піджини, які за певних умов можуть сформуватися 

в піджини, а можуть і не сформуватися. 

Проте факт такої трансформації, розглянутий з 

позицій філологічної науки, був зафіксований в 

статті американського філолога Аддісона Ван 

Нейма, який писав, що «мова, якою розмовляло пе-

рше покоління темношкірих, була ламаною фран-

цузькою чи іспанською, в залежності від випадку, 

який згодом перетворився в чітко визначену мову – 

креол» [3, с. 25], тобто в мову креолів. 

Треба зазначити, що білі люди, і навіть деякі 

вчені, не знаючи місцевих мов і розмовляючи анг-

лійською, іспанською, португальською чи францу-

зькою, у спілкуванні з місцевими жителями, сприй-

мали їх мовлення на кшталт «дитячого лепету». 

Тобто «сприймали розходження, які вони чули від 

креолів, як доказ неспроможності темношкірих 

правильно вивчати мови» [3, с. 22-23]. 

Щоправда Леонард Блумфілд уточнив, що но-

сії нижчої мови можуть так мало просунутися у ви-

вченні панівної мови, що майстри у спілкуванні з 

ними вдаються до «дитячого лепету». Цей «дитя-

чий лепет» є імітацією майстрами неправильного 

мовлення досліджуваних… окремі його риси засно-

вані не на помилках досліджуваних, а на граматич-

них відносинах, існуючих в самій верхній мові. До-

сліджувані, в свою чергу, позбавлені правильної 

моделі, тепер не можуть нічого кращого, ніж засво-

їти спрощену версію “дитячого лепету” верхньої 

мови. В результаті може вийти умовний жаргон» [3, 

с. 33]. 

Факт «дитячого лепету» в контактах колоніза-

торів з колонізованими дійсно мав місце. Наспра-

вді, для колонізованих означені контакти зовсім не 

нагадували спілкування малих дітей з дорослими, 

бо дійсним дитячим лепетом ми милуємося. А от 

носії колонізованих мов, − дорослі люди з устале-

ними мовними традиціями і з усталеною психікою, 

− змушені були створювати нові слова і вербальні 

мікси з огляду на пошук хоча б якогось порозу-

міння. 

Тому не дивно, що з часом теорія «дитячого ле-

пету» була спростована, бо не припускала участі са-

мих аборигенних народів в створенні спочатку пі-

джину, а потім і креольської мови і стверджувала, 

що означені мови виключний продукт самих інозе-

мців. 

Як бачимо, досить тривалий час вчені не могли 

збагнути, що місцеві люди, намагаючись встано-

вити контакти, змушені були, або шукати аналоги 

потрібних для цього слів в рідних мовах, або запо-

зичати з колоніальних мов слова, вимовляючи їх в 

місцевій транскрипції. 

Тобто процес піджинізації в дійсності був дво-

стороннім. 

Лише в 1966 р. Роберт Холл (молодший) за-

пропонував: 

– по-перше, позначати словом піджинізація 

процес формування нової мови до моменту, коли 

з’являється стійка спільнота, для якої означена 

мова стає рідною; 

– по-друге, позначати словами «креольська 

мова» саму нову мову, яка сформувалася в процесі 

піджинізації. 

Між іншим, саме Холл зазначив, що піджинні 

мови «можна зустріти на всіх соціальних рівнях і у 

всіх ситуаціях» [4, с. 32] 

А з огляду на це, Р. Холл зазначав в книзі з до-

сить специфічною назвою «Залиш свою мову в спо-

кої», що «навіть піджин має власну структуру і цін-

ність» [5, с. 61], адже ним розмовляють люди, бо з 

тих чи інших причин, наприклад, з огляду на коло-

ніальний порядок, змушені ним розмовляти. 

Іншими словами, знадобилося століття, щоб 

з’ясувати суть того, що відбувається між контакту-

ючими мовами, а це процес соціальної зумовлено-

сті мовотворчого процесу, який спочатку відпові-

дав вимогам систематичного контакту між колоні-

зуючою та колонізованою мовами, на користь 

колонізуючої, а на цій основі в англомовній соціо-

лінгвістиці пізніше виникло поняття мовного імпе-

ріалізму, з приводу якого написано дуже багато 

праць. 

Нативізація як процес трансформації пі-

джину в креольську мову 

Розвиток піджину, тобто зростання його кому-

нікативної значущості завдяки збільшенню власти-

вого йому лексичного словника, тягне за собою 

явище нативізації. Нативізація – це процес набуття 

піджином свого постійного носія. Тобто, в умовах, 

коли сформовано групу людей як постійного і стій-

кого носія піджину, в мовних комунікаціях з’явля-

ється суб’єкт з властивими йому мовними актами, 

наслідком яких є зростання темпів змін лексичного, 

фонологічного, морфологічного, синтаксичного, 

семантичного та стилістичного порядку. Отже, на-

тивізація – це процес формування нової культури 

мовлення, яка інституціоналізується в формі специ-

фічної мови з наявним у неї власним носієм. 

Процес нативізації бере свій початок тоді, 

коли піджин як друга мова, якою поряд з рідною 

мовою користуються дорослі батьки, для їхніх 

дітей стає рідною мовою. 

Раніше вчені вважали, що нативізація – це по-

казник консервативного ставлення місцевих жите-

лів до рідної мови. Зараз же вважається, що це спо-

сіб оволодіння другою мовою методом застосу-

вання правил першої (рідної) мови до другої (тобто 

прийшлої). 

Інакше кажучи, якщо це й дійсно є застосуван-

ням правил першої мови до другої з огляду на те, 

щоб встановити більш тісні контакти між різномо-

вними людьми, то цей процес чисто соціальний і пі-

знаватися має соціологами. 

А Ван Нейм, зокрема, просто зрозумів, що про-

цес піджинизації/креолізації є просто прискоре-

ними мовними змінами, які можна і треба вивчати 

[3, с. 25]. 

При чому, процес піджинізації з часом значно 

прискорювався і виражався в незвичному зрощу-

ванні мови білих людей з мовами корінних народів, 

а з часом, точніше їх перше покоління, ставало на-

щадками піджину, але вже як рідної (креольскої) 

мови. 
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Щось подібне відбувалося в різних регіонах 

світу, де місцеві народи стикалися з англійцями, 

французами, португальцями, іспанцями. 

Не залишалися осторонь і скандинавські на-

роди, шотландці, ірландці, баски та інші, які займа-

лися міжнародною торгівлею та створювали власні 

колоніальні поселення в різних регіонах світу. 

Так, наприклад, баскські рибалки, які одні з пе-

рших потрапили на узбережжя Північної Америки, 

активно спілкувалися з місцевими індіанськими 

племенами, в результаті чого з’явилась басько-ал-

гонкінська контактна мова. 

Контактна мова бангі виникла в результаті спі-

лкування шотландських та ірландських дослідни-

ків, мисливців та рибалок в Канаді, що розмовляли 

кельтською (гельською) мовою (точніше її канадсь-

ким діалектом) та індіанців з племен крі. Ця мова 

формувалась у 18 ст. і зникла в середині 20 століття, 

з різних причин її носії перейшли на англійську 

мову. До речі сьогодні сам канадський діалект 

гельскої мови майже зникає. Сьогодні ним розмов-

ляє не більше 1000 осіб похилого віку в так званих 

Gàidhealtachd Нової Шотландії. 

Існували й скандинавські піджини: шведсько-

делаварська в Новій Шотландії – Північна Америка 

та датсько-ганська в Африці тощо, які виникали в 

результаті спроб створення Швецією, Норвегією та 

Данією на заморських територіях власних торгових 

колоній [6]. 

Особливо цікавою є креольська мова папьяме-

нто, утворена на іберо-романській основі (португа-

льська та іспанська) зі значним впливом голландсь-

кої, англійської, аравакської та африканських мов з 

португальських колоній Африки. 

Так от, якщо поняття піджину та креольської 

мови спочатку означало спосіб мовлення, напри-

клад, афро-англійською, франко-англійською або 

індо-англійською тощо, тобто спосіб мовної пове-

дінки аборигенних народів (місцевих жителів) з ко-

лонізаторами, то вже в 90-ті роки ХХ століття вони 

почали позначати спосіб вербального спілкування 

між людьми, втягнутими, переважно, в дрібну тор-

гівлю в іншомовному середовищі, а зараз вже для 

позначення способу вербального спілкування в кра-

їнах, які за останні десятиліття прийняли мільйони 

мігрантів. 

Отже піджин – це перехідна форма мовлення 

від рідної мови до креольської, або період, коли є 

користувачі, але немає постійних носіїв, для яких 

піджин стає рідною мовою. Як тільки піджин стає 

рідною мовою для нового покоління, він перетво-

рюється на креольську мову, а це й означає, що на-

тивізація відбулася. 

І якщо креоли – це етнічні (часто етно-расові) 

спільноти змішаного походження, які утворилися в 

колоніальний період, головним чином в Америці, 

Африці та Азії і є нащадками змішаних шлюбів іс-

панських, португальських, французьких, голланд-

ських переселенців у колонії Північної та Південної 

Америки (в Бразилії та Вест-Індії) – це нащадки чо-

рношкірих рабів (а іноді ще й з паралельним змішу-

ванням з корінним індіанським населенням), то ни-

нішні змішані шлюби більше не сприяють процесу 

креолізації населення і скоріш за все тому, що діти 

проходять освіту на мові країн перебування. 

Але ж інститут освіти далеко не у всіх країнах 

світу однаково розвинутий. 

Проте треба зазначити, що спеціальні дослі-

дження контактних мов, а саме процесів піджиніза-

ції та креолізації як в прикладній, так і в теоретич-

ній лінгвістиці, зокрема так званої афроамерикан-

ської народної англійської (напівкреольської) було 

розпочато американцем Вільямом Лабовим, що й 

заклало базові основи для сучасної соціолінгвіс-

тики, а згодом і соціології мови. Саме в ході цих до-

сліджень був відкритий факт мовних змін як соціа-

льно вмотивованих. Отже, формування піджину не 

означало повну відмову від рідної мови. Це озна-

чало своєрідне соціально зумовлене пристосування 

до нової мовної реальності, в якій виникають ситу-

ації як мінімум двомовного співіснування між носі-

ями різних мов. 

Піджинізація та креолізація стали розумітися 

як своєрідні соціальні процеси (соціомовні або со-

ціолінгвістичні процеси) і це стало важливим відк-

риттям і для історичних лінгвістичних досліджень і 

для розуміння зв’язку мови з соціальними структу-

рами. Воно змусило переглянути ідею так званої ге-

нетичної спорідненості мов, зокрема моделі сімей-

ного дерева та таких концепцій, як глотохронологія 

[3, с. 3]. 

Поняття глотохронології запропоновано Мор-

рісом Сводешем для позначення гіпотетичного ме-

тоду порівняльно-історичного мовознавства для 

ймовірного визначення часу поділу споріднених 

мов. 

Проте є потреба провести паралель з сьогоден-

ням, адже за останні десятиліття, а точніше з 90-х 

років ХХ століття, в світі відбуваються небачені до-

нині зрушення. Мільйони людей в різних статусах, 

а в основному в статусі біженців, пересуваються з 

країни в країну, що й призводить до тектонічних 

зрушень у вербальному спілкуванні людей. 

Навіть провідні мови світу, якими нині вважа-

ються офіційні мови в роботі Організації об’єдна-

них націй, відчувають шалений іншомовний і при 

тому багатомовний тиск. 

І якщо усі минулі віки, наприклад, засобами 

художньої літератури означені мовні зрушення по-

ступово адаптувалися на предмет набуття ними ві-

дповідної благозвучності та смислової наповнено-

сті, то нині цей процес фактично порушено. 

Сьогодні література часто не встигає за мов-

ними змінами. Тим паче, що сьогодні її витісняють 

з системи мовних комунікацій та мовної соціаліза-

ції телебачення, а ще більше соціальні мережі. І 

якщо аудіальні та візуальні сигнали з них пропус-

тити через «вуха та очі соціолога», то не важко по-

мітити, які мовні катаклізми там відбуваються. По-

рушення правил письма та мовлення не самі кри-

чущі з них. 

Можна сказати так, що мова реагує на події, 

незалежно від нашої волі. Вона набула статусу та-

кого об’єктивного фактора, сила впливу якого на 

свідомість, а, відповідно, й на поведінку людей бі-

льше не піддається раціональному контролю. 
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Причиною ж усього цього є те, що суб’єктиві-

стські орієнтовані практики конструювання мовних 

комунікацій, а простіше сказати, мовний волюнта-

ризм, який панує хоча б в тих же медіа, породив фе-

номен, який набув статусу майже природного фак-

тору. Під мовним волюнтаризмом ми маємо на 

увазі соціально-політичну діяльність в сфері мовної 

політики, яка, нехтуючи об’єктивними законами іс-

торичного розвитку, керується суб’єктивними ба-

жаннями й довільними рішеннями осіб, які її здійс-

нюють. Як стверджував американський лінгвіст X. 

Л. Менкен, нові слова більше не приходять у мову 

з фольклору чи з сучасних пісень: їх вигадують кон-

кретні люди. За всієї «згущеності фарб» американ-

ський вчений багато в чому має рацію: сучасний 

фольклор здебільшого йде не «знизу», від мас, як це 

було сто або навіть тридцять років тому, а зверху, 

від інтелектуалів-неймерів, тих, хто оперативно ко-

нтролює глобальний інформаційний простір. 

Такі слова розповсюджуються з неймовірною 

швидкістю, створюючи ілюзію того, що вони теж 

потрапляють в категорію нативізованих. 

Можна сказати так, що еліта віднімає у народ-

них мас мовотворчу функцію, перебирає її на себе і 

завдяки цьому збільшує ефективність контрольної 

функції, яка належить мові і відноситься до катего-

рій сили слова, слова як влади і таке інше. 

Звісно, що така тенденція не може бути абсо-

лютною, проте елітарний процес мовотворчості за 

своїми темпами значно перевершує низовий про-

цес. Ми вже знаємо, що були досить тривалі часи, 

коли верхи і низи розмовляли різними мовами: низи 

рідною, а верхи іноземною (переважно французь-

кою, а частково англійською та німецькою), то те-

пер сама рідна мова ніби розщеплюється навпіл, бо 

над нею надбудовується як мінімум дві своєрідні 

новомови (від. англ. newspeak): елітарна і масова з 

наявною між ними спектром різного роду мовлень. 

Все це й може бути осмислене як явище мов-

ного неотрадиціоналізму. 

Мова науки і літературі в умовах мовного не-

отрадиціоналізму 

Не секрет, що наука і література завжди мали 

привілей в словотворенні: 

– наука з огляду на інструменталізацію мови, 

яка мала чітко означену світоглядну та економічну 

орієнтацію, а разом з виокремленням спектру соці-

альних наук набула ще й етико- та політико смис-

лову; 

– а література, відповідно, художньо-обра-

зну. 

Сучасні ж новомови – це скоріш засоби соціа-

льно-групової ідентифікації, темпи якої, боїмося 

навіть говорити, можуть призвести до розпаду сус-

пільства на своєрідні креолоподібні утворення. 

Нещодавно один знаний американський полі-

тик в одному з інтерв’ю сказав так: «Ми розбуду-

вали суспільство, яке вийшло з під нашого конт-

ролю!». 

Фраза видається спочатку зухвалою, але на-

справді досить показова, адже інституціональний 

примус до тої чи іншої поведінки великих мас лю-

дей набуває загрозливих масштабів, бо стає практи-

чно непідвладним нікому. 

Мовні процеси – один з сегментів такого сус-

пільства. Вони виходять з під контролю з відповід-

ними соціальними наслідками. Все це показники 

соціальної нестабільності, які виявляються або 

шляхом безконтрольного запозичення, або штуч-

ного конструювання нескінченої низки слів, що ра-

ніше просто були неможливі, але які в переважній 

більшості орієнтовані на наступну їх нативізацію. 

Так от, літературною мовою є загальнонаро-

дна мова, перероблена переважно письменни-

ками з огляду на народні традиції, художні 

смаки, культурні норми і закріплена в формі ху-

дожнього слова (переважно в літературних тво-

рах). 

Але ж сучасна літературна мова поступово 

втрачає свій соціально-культурний функціонал. 

Вона переповнюється новомовою, смисл якої є зро-

зумілим лише в певних соціальних колах. 

Проте сама проблема змін у масовому вербаль-

ному спілкуванні під іншомовним впливом не нова. 

Вона помічена давно і вже тривалий час досліджу-

ється. В ній відмічається дві тенденції: 

– імперіалістична (лінгвістичний або мовний 

імперіалізм – поняття належить британському лін-

гвісту Роберту Філліпсону, який написав книжку з 

відповідною назвою «Мовний імперіалізм», в якій 

обґрунтовано ідею мови як інструменту колоніаль-

ної політики, зокрема методами культурного імпе-

ріалізму, який нині називають ще й м’якою силою); 

– і соціально-культурна (доброзичливе став-

лення до мов меншин і взаємний вплив в регіонах 

співіснування) [7]. 

Проте є точка зору, згідно з якою піджинізація 

супроводжує процес засвоєння будь-якої другої 

мови, бо змушує значно спрощувати власну мову, 

пристосовуючи її до мови другої. Наприклад, нині, 

як свідчить Марк Себба, розгорнуті дослідження 

контактів між німецькими туристами та турець-

кими селянами на предмет можливої піджинізації 

турецької мови [8, с. 8]. 

Інакше кажучи, зростання міжмовних контак-

тів змушує соціолінгвістів поступово уточнювати 

свій понятійний апарат, а представників соціології 

мови виявляти зв’язок між мовними та соціальними 

змінами, які мають тенденцію до їх інституціоналі-

зації. 

Зараз же йдеться лише про те, що проблема 

означених змін значно загострилася, а ця гострота 

набула світового масштабу, і тому є острах, що її 

досить важко буде розв’язати. 

Так от якщо раніше дослідники помітили, що 

мовна міксація (mixing) торкається переважно мов, 

на які здійснюється вплив, а лише потім мов 

впливу, то зараз важко відмітити мову, яка такого 

впливу не відчуває. 

В світовій соціолінгвістиці, дана проблема на-

була надзвичайної гостроти саме тому, що надзви-

чайної гостроти набули відповідні тенденції в між-

народних відносинах. А соціологія мови до цих 

проблем навіть не наблизилася. 
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Західні вчені давно звернули увагу на всезрос-

таючу тенденцію до піджинізації та креолізації тра-

диційних мов, яка фактично почала розгортатися 

майже з епохи Великих географічних відкриттів. 

Наприклад, як свідчить Анджела Бартенс, по-

силаючись на різних авторів, що давно помічено, як 

постійний приплив нових рабів гарантував безпере-

рвну репіджинізацію, яка відбувалася аж до кінця 

XVII століття і зрештою призвела до співіснування 

різних різновидів піджинів, які насправді є різними 

ступенями креолізації [9, с. 39]. 

Фактично утворювались нові расово-етнічна 

та етно-мовна структури на колонізованих європей-

цями територіях: влада належала білим, експлуату-

вались кольорові, а, наприклад мулати, як нащадки 

змішаних шлюбів, виконували посередницькі фун-

кції (наприклад були наглядачами на плантаціях 

над рабами). Це був своєрідний середній клас. По-

тім ці структури ускладнювалася, бо, як це було, 

скажімо, в Бразилії, у всіх метисів почали вирахо-

вувати міру білої, індіанської чи африканської 

крові і т.д. 

Наприклад, тригінтадуон — це людина у якої 

96% «білої» та 4% «чорної» крові. Можна сказати, 

що утворилась складна кастова система на расово-

етнічній основі, що впливало викликало й усклад-

нення в мовній структурі. 

Іншими словами, піджинізація означала відо-

браження в мовній формі процесу формування но-

вої соціальної структури на колонізованих терито-

ріях за расово-етнічною та мовною ознакою, адже 

утворювалась складна система варіантів піджинів 

та креольських мов завдяки з одного боку постійній 

піджинізації та наступній репіджинізації з прибут-

тям все нових і нових рабів з різних регіонів Аф-

рики та полонених індіанців з різних регіонів Ама-

зонії. Наприклад, так звані парду, нащадки трьох 

рас: білої, чорної та індіанської, розмовляли на мо-

вному міксі португальської, якогось варіанту афри-

канської мови, в залежності від місця походження 

раба, та якогось варіанту індіанської мови. 

В сучасних же умовах сам факт можливої ре-

піджинізації, тобто переходу мовцями з одного пі-

джину на інший, свідчить про те, що мова в означе-

них мовних контактах з факту культури перетворю-

ється у виключний інструмент соціальних 

комунікацій, стає досить гнучкою, варіабельною, 

але, все таки, ніколи не втрачає своєї виразності та 

смислової наповненості. Цей факт вселяє надію на 

те, що літературна мова все ж не зникне, не втра-

тить своєї соціально-культурної значущості, не ін-

струменталізується, тобто не перетвориться в своє-

рідний інструмент влади і контролю, бо саме це й 

спостерігається в сучасній науковій мові, принай-

мні в мові соціальних наук. 

Але це вже предмет спеціальної розмови. 

Піджинні тенденції в сучасному світі 

Звісно, що за умов сучасних масових міграцій 

відкривається широке поле не лише для лінгвістич-

них, та соціологічних, а й для психологічних, етно-

графічних та іншого роду досліджень мови. Напри-

клад в межах лінгвоконфліктології – науки про 

мовні конфлікти, здебільше увага звертається не на 

те, як їх розв’язувати та уникати, а з огляду на те, 

як їх контролювати, а там де треба, то й конструю-

вати. 

Проте, звертати тут увагу лише на відповідні 

зміни в мовах недостатньо, бо коли вони набувають 

своєї інтенсивності, то несуть разом з собою за-

грозу культурі вербального спілкування загалом, та 

відповідним соціальним змінам, контролювати які 

буде досить важко. 

Наприклад, з середини 1960-х років, коли в Ту-

реччині спостерігалася серйозна політична та еко-

номічна криза, розпочалася масова турецька мігра-

ція в Німеччину, значна частина якої, залишаючись 

турками (зберігаючи мову і культуру), отримала 

громадянство, завдяки чому стала політичними ні-

мцями. Але ж в Німеччині знайшли притулок не 

лише турки. 

Звісно, що німецька мова стала предметом не-

баченого тиску, хоча самих німців піджинізація то-

ркається меншою мірою, і переважно лише тих, хто 

з тих чи інших причин постійно спілкується з тими 

чи іншими мігрантами. 

Те саме відбувається у Франції та в Англії і так 

далі, де багато вихідців Африки, Близького Сходу 

та Азії. 

Про США мовна ситуація ще більш складна. 

Чого варта лише ситуація мовної взаємодії між ан-

гло- та іспаномовним населенням, а останнє нара-

ховує вже приблизно 55 млн., які розмовляють різ-

ними варіантами іспанської мови (за різними да-

ними від 10 до 20-ти варіантів, бо є іммігрантами з 

різних країн Латинської Америки). А в південно-за-

хідних Штатах вже функціонують різні варіанти 

змішаної англо-іспанської мови (Spanglish). За да-

ними, здобутими соціолінгвістами, це, насправді, 

комплекс змішаних низько-статусних мов та діале-

ктів, якими розмовляють в бідних регіонах. 

Отже, піджин, з огляду на сказане, можна ви-

значити як спосіб вербального виразу своєрідного 

способу життя досить великих і етнічно неод-

норідних груп людей на межі культур, а піджині-

зацію, у свою чергу, як процес зародження креоль-

ської мови, носієм якої є спільнота людей, що, фо-

рмується в цьому процесі і для якої міжмовний 

мікс (лінгвомікс) стає фактично рідною мовою. 

Можна сказати, що креольська мова – це мова, 

яка не просто складається з різномовних слів мето-

дом запозичення (піджинізації), а й набуває свого 

носія, тобто входить в його звичаї та побут, стає 

ознакою специфічної культури мовлення та мовної 

поведінки, а разом з тим і соціальної, а не тільки 

мовної, ідентичності. 

Можна сказане ще більше. Креольська мова 

складається з корпусу слів, сформованих завдяки 

систематичній комунікації різномовних 

суб’єктів мовлення методом своєрідної вербаль-

ної, фонетичної та смислової міксації. 

При чому, якщо соціолінгвістика вивчає спо-

соби формування піджинів, правила спілкування 

ними, включаючи правила написання, а також 

умови за якими піджини набувають статусу креоль-

ських мов, то соціологія мови має досліджувати 

зміни в поведінці людей, в їх стосунках з іншими, 
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способи утворення відповідних спільнот, тобто все 

те, що так чи інакше позначається на визнаних в су-

спільстві нормах і цінностях, а загалом на соціаль-

них структурах. 
Отже, соціологія мови вивчає те, яким чином 

піджинізація та креолізація традиційної мови ста-
ють факторами диференціації суспільства за мов-
ною ознакою, породжують нові соціальні нерівно-
сті, бо виникають групи з властивою їм соціальною 
і навіть політичною поведінкою. 

Отже, піджинізацію та креолізацію мови мо-
жна вважати одним із способів соціальної дифере-
нціації, що здійснюється мовними засобами. 

З огляду на все сказане вище, зробимо два ви-
сновки. Означені процеси, якщо на них подивитися: 

– з позицій соціолінгвістики – альтернатива 
реальній двомовності (бо з’являється, завдяки спро-
щенню та своєрідному зрощуванню двох мов), – 
проміжна мова, далека від традиційної, яка розбу-
дована методом трансформації лексем, фонем та 
всього іншого запозиченого з домінуючої мови но-
сіями залежних мов; 

– з позицій соціології мови – процес форму-
вання груп людей, які спочатку адаптуються до но-
вого для них мовного середовища, створюючи пі-
джинізовану мову, потім перетворюють її в мову 
переважно внутрішньо групового вербального спі-
лкування, чим створюють нове (креольське) мовне 
середовище, яке набуває статусу агента соціаліза-
ції. 

В соціолінгвістиці існує думка, що піджин не 
має свого постійного носія, бо коли піджин набуває 
свого носія, то він стає креольською мовою. 

Така позиція підштовхує до висновку про те, 
що піджин – мова виключно ситуативна, тобто ва-
ріант контактної мови. 

Якщо на означену ситуацію подивитися очима 
соціолога, то з’ясується, що як тільки хтось вступає 
в контакт з іншомовним середовищем, він стає сво-
єрідним агентом мовотворення, результатом якого 
й є піджин. Коли ж подібні мовні контакти відбува-
ються між групами, де одна група поставлена в си-
туацію своєрідного мовотворення, – вона вже не 
просто перебуває у відповідній тимчасовій ситуа-
ції, а знаходиться в системі стійкого міжмовного 
контакту. 

Можна сказати так, креольської мови ще не-
має, а соціальна база для її формування вже є. Це 
ситуація, з приводу якої діалектик Гегель міг би 
сказати так, явища актуально ще немає, але потен-
ційно воно вже є. Дана ситуація в діалектичній ло-
гіці називається принципом співпадіння начала і 
принципу. Тобто, креольської мови ще немає, але 
соціальне середовище, потрібне для його форму-
вання, вже є. Тобто процес розпочато. А отже й 
треба чекати відповідних результатів. 

Тут може виникнути питання стосовно того, 
чому в багатомовних країнах піджини не форму-
ються? Відповідь проста: населення розподілене те-
риторіально за історично набутими ним територі-
ями, а міжмовне спілкування відбувається перева-
жно завдяки загально національній мові. Але є й 
виключення. Наприклад, хоча в США мовою зага-
льнонаціонального спілкування є англійська, але 

етнічний склад населення переважно не закріпле-
ний за відповідними традиційними територіями. 
Наприклад, в історії США можна знайти приклади 
абсолютно екзотичних креольських мов. Скажімо, 
афро-семінольська мова, яка має навіть власні діа-
лекти, яка історично тісно пов’язана з морською ан-
глійською креольською мовою народу галла (Півні-
чна Кароліна, південна Кароліна, Джорджія). Кре-
ольска мова галла утворена на англійській основі 
під сильним впливом мов Західної та Центральної 
Африки, таких як акан, бамбар, вай, волоф, ігбо, йо-
руба, кімбунду, конго, мандинка, менде, умбунду, 
фула, хауса та еве. 

Загалом треба сказати, що в сучасному світі мі-
льйони людей втягнуті в систему спілкування, яку 
можна назвати піджинною. І цей процес поступово 
зростає. 

Нам відомі так звані човникарі (мішечники) 
дев’яностих, і так звані гастарбайтери, яких в різ-
них країнах не перерахувати, і значна кількість лю-
дей, що втягнуті у більш-менш постійне спілку-
вання з дрібними торгівцями як носіями мов, коре-
нева основа яких не споріднена з рідною і таке 
інше. 

Наприклад, почути в Німеччині щось на зразок 
«поїхали до банхофу» (вокзал німецькою) не є див-
ним. 

Так от, основний фактор формування піджину 
– це відносно довготривала, але системна частота 
зв’язків одних і тих же людей, що є носіями мов з 
неспорідненою кореневою основою, одна з яких пе-
реважає за кількістю носіїв і створює так зване ін-
шомовне середовище. Отже, в тенденцію піджині-
зації втягнуті як громадяни країни перебування ін-
шомовних людей, так і самі іншомовні люди. В 
наслідок складається досить специфічне мовне се-
редовище, пристосування до якого зумовлює взає-
мні мовні зміни, бо є нагальна потреба в пошуку 
прийнятних способів порозуміння, без чого орієн-
туватися в просторі іншомовного суспільства про-
сто неможливо. 

При чому, хоча значно меншого впливу відчу-
ває домінуюча мова, бо вона інституціонально за-
кріплена, підтримується державою, вивчається в 
навчальних закладах, звучить на вулицях, тобто 
саме вона й є домінуючою у відповідному мовному 
середовищі, але й вона піддається тиску, тому що 
нерідко стає комерційно вигідним використову-
вання мовних міксів в рекламі, в ЗМІ і так далі, бо 
іммігранти стають вагомою аудиторією та спожи-
вацькою масою. 

Мало того, треба ще й згадати про міжмовні ін-
тернет-комунікації, вплив яких на мовні зміни, а 
отже й на соціальні зміни, допоки залишається мало 
вивченим питанням. 

Загалом треба сказати, що базовими мовами 
для формування піджинів ставали мови країн, які 
досить інтенсивно розповсюджували свій вплив за 
межі власних країн. 

Мовне планування 

Мовне планування – це елемент мовної полі-

тики, орієнтованої на свідомий вплив на мовні 

зміни з огляду на забезпечення належного конт-
ролю за мовною поведінкою громадян. 
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Загалом мовне планування є контрольованим 
державою процесом нормування правил мовлення 
в сфері освіти, науки та медіа, а також процес фор-
мування термінології, літературних норм тощо. 

Можна сказати, що дослідження піджинів 
включене в процес мовного планування, тобто фо-
рмування політики ставлення до іншомовних лю-
дей, включаючи і піджино- та креольскомовних, 
адже носієм піджину є прошарок, основу якого 
складає тимчасово маргіналізована сукупність лю-
дей, змушена перебувати в іншомовному середо-
вищі, а носіями креольскої мови є вже сталі, але пе-
реважно низько статусні групи людей. При чому і 
те, і інше втягує у спілкування з собою певну час-
тину носіїв домінуючої мови, в яку вони теж вно-
сять зміни вже фактом свого існування та відповід-
ної взаємодії з нею. 

Як стверджують дослідники процесів піджині-
зації та креолізації на базі англійської мови – одне і 
інше можуть бути не лише мовами контакту, а й мо-
вами ізоляції або невключеності і саме за мовною 
ознакою. А це вже чиста соціологія. Як зазначав 
П’єр Бурд’є, політика, орієнтована на мовну уніфі-
кацію знищує місцеві говори. 

Читаємо: «Було б наївним пояснювати полі-
тику мовної уніфікації виключно технічними пот-
ребами сполучення між різними частинами країни 
і, насамперед, між Парижем та провінцією або ба-
чити в ній безпосередній наслідок державного 
централізму, покликаного знищити “партикуля-
ризм” тих чи інших областей. Боротьба між фран-
цузькою мовою революційної інтелігенції та місце-
вими говірками — це боротьба за символічну 
владу, і мета цієї боротьби — формування та рефо-
рмування ментальних структур. Говорячи коротше, 
йдеться не лише про спілкування, комунікацію, а й 
про те, щоб затвердити новий дискурс влади, новий 
політичний словник зі своїми термінами та понят-
тями, зі своїми адресатами та орієнтирами, зі сво-
їми метафорами та евфемізмами, — дискурс та сло-
вник, за якими стоїть своя картина соціального 
світу, пов’язана з новими інтересами нових груп і 
тому не може бути вираженою на місцевих говір-
ках, що сформувалися для вираження специфічних 
інтересів селянських груп» [10]. 

Інакше кажучи, мовна політика та мовне пла-
нування, які, як правило орієнтовані на соціально 
орієнтоване врегулювання мовних взаємодій, що 
передбачає обмеження на мовотворчу діяльність в 
соціальних низах, яка, тим не менше, ніколи не при-
пиняється. 

Так от надмірна уніфікація – це перебирання 
владою на себе наявною в мові контрольної функції 
та функції мовотворення, а разом з тим і наявної в 
мові символічної влади. 

Уніфікація перетворює живу мову в своєрід-
ний офіціоз, але ж тим самим влада демотивує лоя-
льність до себе. 

Бурд’є не вживає слова піджин. Він вживає 
словосполучення «місцеві говори» або «штучні 
мови». Проте він відмічає, що становлення сучасної 
французької мови відбувалося з XІV століття, коли 
діалекти та «штучні мови» почали поступатися, 
принаймні в центральних провінціях, спільній мові, 
яка вироблялася в середовищі освічених парижан, у 

вченому та письмовому вживанні і якій згодом був 
наданий статус офіційної мови [10]. 

Проте «монополія на легітимне вживання легі-
тимної мови», зазначає Бурд’є, лише «виробляє для 
власного вживання спеціальну мову, яка, між тим, 
виконує спеціальну функцію у відносинах між кла-
сами та в їх сутичках на мовному підґрунті». А далі 
додає, що лише «конкурентна боротьба за монопо-
лію на примусове введення легітимного способу 
виразу, може забезпечити легітимній мові довго-
тривалість, тобто можливість постійно визнаватися 
в якості легітимного» [10]. 

Проте процес мовної уніфікації існував зав-
жди. Принаймні з тих часів, коли виникла художня 
література, а особливо, коли в ній певна множина 
творів почала визнаватися класичною, а ще й коли 
з’являється філософська та наукова література. У 
кожної з них свої соціально-культурні функції в цій 
справі. Скажімо, якщо художня література інтегрує 
у собі етико-естетичні функції, узгоджуючи їх з ху-
дожньо-образним сприйняттям світу, а в першу 
чергу світу соціального, і якщо наука виконує фун-
кцію відпрацювання практик логічного (раціональ-
ного) ставлення до світу то філософія інтегрує у 
собі функції суб’єктивної логіки (логіки мислення) 
з світоглядно-практичним ставленням як до зовні-
шнього світу, як до внутрішнього (духовного) світу 
так і, знов-таки, до соціального світу. 

Щодо класичної художньої літератури, то 
тільки вона не лише вибирає з мовотворчого дже-
рела зразки, що заслуговують набути суспільної, а 
отже й соціально-культурної значущості. Вона пе-
ретворює слово в мистецтво. Вона наділяє слово 
етико-естетичним смислом. Вона завдає правила 
правильного мовлення, не обмежуючи при цьому 
власне мовотворче джерело, яке є животворним 
життєвим досвідом народу. 

При чому, під правильним мовленням (поді-
бно як і в логіці під правильним мисленням) соці-
олог розуміє спільне, тобто інтегруюче мовлення (і 
мислення), зрозуміле всім, хто розмовляє (і мис-
лить) у згоді з соціально, – а не функціонально, – 
визначеним мовленням (і мисленням). 

Функціональний підхід до означених соціаль-
них явищ завжди прагматично орієнтований, тобто 
орієнтований на отримання переваг і привілеїв, а 
отже й влади і контролю та наступну їх легітима-
цію. 

Все це потребує спеціальної термінології, в ко-
нотації якої якраз і прихований її дійсний соціаль-
ний контекст. Не було б цього, не було б ані кон-
тент-аналізу, ані науки про контент взагалі з влас-
тивою їй термінологією типу наративу, пропозиції 
і таке інше, ані соціальних технологій, орієнтова-
них на маніпуляцію думками, настроями та поведі-
нкою великих мас людей в інтересах панівних груп, 
ані нічого подібного, завдяки чому наука й перет-
ворюється в інструмент контролю над відносинами 
панування і підлеглості, для чого й потрібна «моно-
полія на легітимне вживання легітимної мови», яка 
й забезпечує таке «розмежування між легітимним 
та нелегітимним» [10], завдяки якому нелегітимне 
набуває статусу легітимного. 
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Скажімо, чи може маніпуляція думками, на-
строями та поведінкою великих мас людей бути ле-
гітимною? Питання риторичне! Але ж абсолютно 
легітимно існують, наприклад, та ж іміджелогія, 
PR, реклама і тому подібне. 

Так от піджин – явище абсолютно легітимне. І, 
що важливо, саме завдяки вченим воно перестало 
засуджуватися «іменем граматики» як «явище єре-
тичне». Проте піджин з багатьох причин не може 
стати мовою високої літератури, бо для цього пот-
рібен досить тривалий процес його нативізації. А 
вже креольські мови мають всі можливості набути 
статус літературних. Прикладом тут може слугу-
вати кубинська афро-іспанська мова босаль як мова 
мулатів, яка, нажаль, зараз майже зникла. Вона по-
ходить з одного боку від африканської мови кіконго 
(одна з мов банту), якою в основному розмовляли 
африканські раби на Кубі, а з другого – від іспансь-
кої мови, яка зазнала певного впливу мови кубин-
ських індіанців таїно, знищених іспанськими (коло-
нізаторами). Так от саме цією афро-кубинською 
креольською мовою писав вірші кубинський поет 
Ніколас Крістобаль Гільєн Батіста. При чому, він 
писав вірші в часи, коли кубинський діалект іспан-
ської зазнав ще й значного впливу канарського діа-
лекту іспанської мови. 

Наголошуємо на цьому лише з однією метою: 
щоб показати, що будь-яка креольська мова з необ-
хідністю включається до процесу пошуку власної 
ідентичності в іншомовному середовищі, для чого 
може вдаватися до створення власної художньої лі-
тератури. І, як зазначає Девід Декамп: «У Західній 
Африці і в у Карибському басейні існує невелика, 
але зростаюча література, написана креольськими 
мовами». [11, с. 16]. 

Отже, якщо піджин – це спроба швидко адап-
туватися, витрачаючи якомога менше зусиль, то 
вже в ньому приховано функцію хоча й стихійного 
(офіційного не визнаного), але мовного плану-
вання. Справа в тому, що піджин не знімає лінгвіс-
тичні розбіжності, притаманні відповідним мовним 
ситуаціям, але він, – принаймні тимчасово – знімає 
соціальні розбіжності між індивідами та групами і 
завдяки цьому виконує функцію своєрідної легіти-
мації себе або в суспільстві перебування (перебу-
вання в іншомовному середовищі), або у власному 
суспільстві, де домінуючою мовою з тих чи інших 
причин стає іноземна мова. Все це відбувається у 
згоді з логікою поступового формування креольсь-
кої мови. А вже вона набуваючи статусу легітим-
ного фактору особливого мовлення, переводить 
процес легітимації в процес диференціації відпові-
дного суспільства. 

В креольській мові, між іншим, не припиня-
ється процес мовотворення, бо вона набула статусу 
живої мови. Але цей процес тривалий час багато в 
чому узгоджений з правилами мовотворення, влас-
тивими піджину: відбір та «модернізація» найбільш 
функціональних, але більш-менш прийнятних і 
найбільш благозвучних лексем з базових мов, що 
відкладаються в соціальній пам’яті креольської спі-
льноти. 

Піджин, як бачимо, закладає підвалини для до-
сить специфічної соціальної диференціації людей 

за мовною ознакою, яка відбувається методом рес-
труктуризації наявної соціально-групової струк-
тури суспільства під впливом відповідної реструк-
туризації соціальної структури мови. Тож піджи-
ном є не лише штучно змішана мова, а й соціальний 
інструмент групування людей, які включені в про-
цес піджинотворення з наступним виокремленням 
групи креолів в самодостатній соціум. 

Отже, при соціологічних дослідженнях зв’язку 
мови і соціуму, наприклад, стратегія опитування, 
його мета, форми анкетних питань тощо, мають 
бути спрямовані на отримання не лише свідчень 
про зміни в мові респондентів, а й зміни у їхньому 
соціальному статусі, тенденціях, що відбуваються в 
сфері їх соціальної мобільності (переходам з одних 
до інших соціальних груп і класів тощо). Лише по-
тім можна робити висновок про вплив змін, що від-
буваються в соціальних структурах під впливом 
мовних змін, на зміни, які, відповідно, відбува-
ються в мові різних соціальних груп, що й познача-
ється, у свою чергу, на змінах у їхніх думках, соці-
альних настроях та повсякденній поведінці. 

Ще раз наголошуємо, що мову, а особливо мо-
влення, треба розглядати як форму соціальної пове-
дінки, а слово – не лише як засіб, а й форму соціа-
льної дії. 

Піджин – класичний приклад мови як дії. Він – 
результат прагматизації соціально диференційова-
них вербальних комунікацій, де етико-естетичні 
питання, які є кореневою основою спілкуванні за-
ради спілкування, не просто відходять на задній 
план, а взагалі втрачають свою соціокультурну зна-
чущість. А от креольська мова, яка, як вже відзна-
чалося, стає мовою пошуку соціальної ідентифіка-
ції, повертає собі етико-естетичну складову. Цим і 
зумовлена поява відповідної художньої літератури. 

Проте вже на стадії піджинізація розпочина-
ється процес формування специфічної, нетрадицій-
ної етико-естетичної системи, пристосованої до но-
вої мовної ситуації, що склалася чи в наслідок ко-
лонізації, чи в наслідок міграції значної кількості 
людей в іншомовне середовище, чи з яких ось ін-
ших причин. Справа в тому, що піджинізація – це, 
насправді, не відрефлексований процес деестетиза-
ції рідної мови, деетизації соціальних дій. Тут оріє-
нтація на прагматику спочатку сама стає новою 
прагматично орієнтованою етико-естетичною сис-
темою. Тобто чим більша вигода, тим більшу насо-
лоду вона приносить, і тим більш етично виправ-
дана. 

Можна сказати, що втягування значної кілько-
сті людей у ту ж дрібну торгівлю або у трудові від-
носини в іншомовному середовищі є лише почат-
ком процесу піджинізації; його видима частина, що 
має під собою латентні і досі не вивчені процеси. 
Повсякденна прагматика, в основі якої лежить стра-
тегія банального виживання, змушує людей шукати 
способи нетрадиційного спілкування, результатом 
чого є процес формування спрощеної вербальної 
культури і – формування групи – її носія. Такі групи 
й можна назвати креольними, а їх мову – креольсь-
кою, тобто такою, яка пройшла відповідний процес 
піджинізації, а потім включилася в процес пошуку 
власної ідентичності. 
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Отже, соціолог має звернути увагу на таку мі-
жетнічну взаємодію не лише з огляду на зміни в 
традиційній мові, а з огляду на зміни в соціальних 
структурах суспільства. 

Висновки. 
Процеси, які відбуваються в сучасному світі і 

відзначаються гранично можливою нестабільністю, 
викликають тектонічні зрушення у всіх без виклю-
чення суспільствах. Вони зумовлюють небачену 
донині масову міграцію населення, яке шукає більш 
прийнятних умов для постійного проживання. Все 
це не може не позначатися на змінах в мовах і мов-
леннях народів світу, яке отримало назву піджині-
зації та креолізації і які беруть свій початок в інших 
історичних умовах і з інших причин. 

Тобто, якщо формування піджинів та креоль-
ських мов раніше зумовлювалося скоріш за все фа-
ктором колонізації іншомовних територій та розви-
тком торгівлі, то тепер, як здається, основним та-
ким фактором стає системна соціальна 
нестабільність, яка набуває глобального масштабу, 
зумовлюючи масову міграцію людей, орієнтованих 
на пошук місця бажано постійного, а головне без-
печного проживання. 

Така ситуація не може сприяти зростанню со-
ціально-культурної значущості рідної мови та від-
повідної художньої літератури, зростанню числа 
прочитаних книжок і таке інше. Це означає, що лі-
тературна мова поступово втрачає свою соціально-
культурну цінність, читання поступово виходить з 
традиції, і, як сказав один студент, від неї тягне за-
нудством. 

А це вже діагноз! Діагноз того стану, який 
сприяє найбільш швидкому запозиченню з базових 
мов фонем, лексем та всього того, що потрібне для 
функціональної вербальної комунікації. І якщо лі-
тературна мова формувала естетичні смаки, спри-
яла особистому етичному самовизначенню, то су-
часні мовні трансформації відвертають від читання 
не лише, наприклад, романів, які зумовлюють роз-
думи та переживання разом з літературними геро-
ями, а й взагалі більш-менш великих текстів. 

Цей процес підсилюється ще й тим, що відбу-
вається з традиційними мовами в соціальних мере-
жах, де нехтують правописом та розділовими зна-
ками, широко користуються новомовою і таке інше, 
що скоріш виглядає як глобальна піджинізація з 
відповідними глобальними ж соціальними наслід-
ками. 

Головне, що в означений процес втягнуті не 
лише соціальні низи, а й соціальні верхи, середні 
прошарки та бізнес- і політичні еліти, бо саме вони, 
їх соціальна поведінка сприяє тотальній прагмати-
зації в соціальних відносинах, названої вченими з 
огляду на її легітимацію, процесом раціоналізації. 
Красиво, але гнітюче, бо, якщо в низах вчити мови 
дорого, а в верхах – довго, то виходить, що й те, й 
те абсолютно не раціонально. Тим більше, що ви-

живати треба зараз. Тут і приходить на допомогу 
піджин. Він найкращій інструмент, потрібний для 
виживання, тим більше, що позбавляє від будь-яких 
моральних мук за долю материнської мови. 

І на останок зазначимо. що все вище сказане, 
не може обходити соціологів, що й дає право на ду-
мку про необхідність розвитку соціології мови як 
паралельної щодо соціолінгвістики науки. Саме со-
ціологія спроможна показати, що мовні зрушення – 
фактор досить суттєвих соціальних змін, які часом 
виходять з під контролю. 

Проте, депіджинізація та декреолізація мож-
ливі. 

Зокрема Емануель Дж. Дрексель з цього при-
воду пише, що вони, правда, можливі за умов «коли 
піджини та креоли піддаються сильному впливу з 
боку своєї висхідної мови (рідної мови – авт.), 
включаючи реструктуризацію, і/або заміну попере-
дньої лексики та граматики на користь патернів з 
накладеної “цільової мови” (мова, на яку відбува-
ється переклад – авт.)» [12, с. 42]. 

Інакше кажучи, освіта та включення креолів в 
прийнятне для них мовне середовище – найкращі 
засоби для депіджинізації та декреолізації. 

Але для цього потрібна відповідна політична 
воля. 

Звісно, що бажано було б знати не лише власну 
мову, але й не одну іншу і щоб для цього існували 
відповідні соціально-політичні та культурні умови. 
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Abstract 
The article describes biological, thermal, chemical, mechanical, biotechnological methods for cleaning the 

soil from oil waste. Various phytoremediation methods were chosen for cleaning the soil from crude oil. The 
purpose of the article is to obtain quality soil by cleaning the soil from oil and oily pollutants. It must be ensured 
that the process is carried out in the most efficient way and at the lowest cost. 
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Introduction 
Oil waste pollution is widespread in areas where 

the oil industry is developing. Oil spills cause great 
damage to these areas, in some cases causing 
deformation of ecosystems. In some cases, these wastes 
can change the properties of the earth's crust and even 
destroy habitats. Fungi, one of the most important 
components of ecosystems, play an important role in 
extracting organic matter from various types of soil. 
Therefore, the cleaning of areas contaminated with oil 
waste is one of the urgent problems. 

Various measures are being taken in the direction 
of land cleaning and restoration. 

As a result of the exploitation, transportation and 
processing of oil and gas, the lands contaminated with 
oil waste are disturbed, polluted and buried by oil and 
gas deposits. On the basis of oil waste, it is found in oil 
exploitation areas. Oil waste spilled on the ground 
slows down the flow of oil due to the unevenness of the 
soil profile. This leads to the surface of the soil being 
covered with a layer of oil [1]. 

Various measures are taken to restore the soil 
contaminated with oil waste. These include the 
following methods: 

1. Phytoremediation. This method uses fat-
oxidizing microorganisms. 

2. Phytomelioration. Thanks to the planting of 
perennial grass plants, the ground cover becomes 
usable. 

3. Reducing pollution with oil-resistant and 
resistant plants. 

In addition, mechanical methods are also used to 
clean the oiled areas. Oil sludge is removed from oil-
contaminated soil and wastewater from the area. At this 
time, deposits are formed and these deposits are 
softened and brought to a certain level. Then this area 
is covered with soil. 

Many reclamation methods are used to rehabilitate 
soils contaminated with oil waste [2]. These methods 
are as follows: 

1. Mechanical melioration 

2. Biological reclamation 
3. Thermal melioration 
4. Chemical reclamation 
5. Biotechnological reclamation 
Due to the presence of oil production areas in 

different physical and geographical regions, there is 
currently no standard reclamation method for cleaning 
oil-contaminated lands. The choice of one or another 
method depends on the oiliness of the soil, the material 
composition of pollutants, the level and duration of 
pollution, the physical and chemical properties of the 
soil, climatic conditions, etc. oil products from lumps 
containing large amounts of oil before major breeding 
operations. This process is mainly carried out with 5-
10% oil content. As a result of the experiments, it was 
found that it is possible to obtain 10-20% of oil from 
this area with a degree of pollution of 1-2 tons in this 
form. 

Oil waste is removed from the soil by various 
biological methods. For example, collectors are placed 
in areas with a pollution level of 10-20%, and 
detergents are injected vertically into the soil between 
these channels. 

Before being sent to processing stations, soil 
particles are degreased using detergents. Waste 
generated during this process is discharged into 
channels and collected in special containers. Only then 
it is sent to oil refineries. Improvement works are being 
carried out in those areas after cleaning of oil waste. 

In modern times, biological, chemical, 
mechanical, biotechnological and thermal methods are 
used for the restoration of soils contaminated with oil 
waste. All over the world, these methods create various 
combinations, and 27 forms of melorization have been 
developed [3]. 

Mechanical reclamation. With this method, the 
soil layer contaminated with oil waste is removed from 
the area and sent to the washing area. Hydrocyclones, 
steam generators, pumps, hydraulic locks are used in 
the soil washing plant. 
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The process goes through different stages. Large 
particles separated from the soil during three-phase 
washing, as well as other parts of oil-contaminated soil 
that cannot pass through the vibrator, are transported to 
the collection area by vehicles. 

At the last stage, the amount of oil products in the 
soil cleaned of waste is reduced to a minimum in 
accordance with the relevant regulations. After the soil 
is cleaned, it is sent from the workshop to the fields and 
fields and distributed. After the land is moved to the 
right area, it is recultivated by bulldozers to improve the 
landscape of the area. 

Biological reclamation. In some cases, when the 
degree of oil contamination of the soil is more than 5-
7%, it is considered appropriate to carry out biological 
restoration measures in the field after mechanical 
restoration measures. Also, this method can be used in 
the restoration of soils with a low degree of pollution, 
together with chemical, physical and mechanical 
cleaning methods. Biological reclamation is carried out 
in several stages rather than one. At the first stage, the 
most suitable plant species for agriculture and forestry 
are determined. 

In the first stage, annual or perennial fodder crops 
are planted in the first year for testing. Then the 
germination of seeds planted under the same conditions 
is confirmed. If the seeds do not germinate enough, the 
oil waste decomposition period is extended by one 
year. 

After the area is cleaned of oil waste, it is more 
appropriate to carry out measures to soften the plowed 
and cultivated fields. Planting of legumes, such as 
alfalfa or perennial forages, is recommended in 
bioremediation areas. After the completion of the first 
stage, other crops are planted depending on the 
development in the field. 

Phytoremediation of areas polluted by oil waste. 
Phytomelioration is a system of actions carried out with 
the help of plants to completely change the natural state 
of a certain area . In order to make the soil, climate, 
hydrological and biological conditions of the area as 
good as possible, various studies have been conducted 
in this direction. 

Annual and perennial grasses resistant to oil 
components are used as a phytomelioration measure in 
areas polluted with oil waste [4]. 

Phytoremediation of oil-contaminated soils is a 
sustainable technology, and although technical 
remediation measures are the most effective, they are 
generally more efficient than other methods used for 
the reclamation of contaminated soils, as well as 
traditional methods [5]. 

The use of phytomelioration creates conditions for 
the formation of root systems covering a large area of 
plants. At this time, microbial colonies accumulate in 
the root zone. In a short period of time, microbes in the 
root system directly affect the reality of the 
rheobacterial layer, forming exudates. The 
phytoremediation method removes many hazardous oil 
wastes, including diesel fuel, gasoline and other similar 
petroleum hydrocarbons, in a shorter time and more 
efficiently. Phytomeliorative measures lead to: 

1. Decayed plant residues and rhizobacterial 
properties of the root system stimulate the sand layer, 
which affects the oxygen system in the soil. 

2. Transport of pollutants to the root zone of plants 
is delayed due to increased absorption and evaporation. 

3. Further metabolism, capture of a part of the 
evaporated water by the plants leads to a more efficient 
decomposition of pollutants as a result of the reaction 
[6]. 

At this time, phytomelioration depends on the 
interaction of plants with the environment. The good 
news is that no major engineering effort is required. 
Since the composition and concentration of different 
bacteria in the soil are changed by pollutants, only 
resistant bacteria live here. 

remains and actively participates in the natural 
cleaning of the soil. Since hydrocarbons exist in soil 
form, these bacteria break down complex hydrocarbons 
into simpler forms. Different types of bacteria are used 
to break down different hydrocarbons [7,8]. 

Phytomelioration, biological recultivation and 
mechanical recultivation of areas polluted with oil 
wastes consists of using cleaning technologies and 
methods. It is shown in the article that the restoration 
of oil-contaminated areas, as well as industrial wastes 
by the method of phytoremediation, the effect on the 
current ecological condition of the areas, as well as 
natural and anthropogenic factors should be taken into 
account, and a directed action plan for the restoration 
of oil-contaminated areas should be prepared. The 
phytoremediation method is preferred because it is 
economically viable and does not harm the nature. In 
the latest technologies, bacteria and plants allow crude 
oil to be extracted from the soil more efficiently. 
Studies also show that phytoremediation methods are 
more effective than other methods. 
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Abstract 

The article examines the possibilities of using adsorbents, especially adsorbents made based on wood 

processing waste, for cleaning oil pollution from various objects. The purpose of the article is to show the 

advantage of wood processing waste, which is a natural raw material that is inexpensive, renewable, and does not 

cause toxicity to the environment during the application of adsorbents in oil pollution. 
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Introduction 

Spillage of crude oil on land and in seas has caused 

interest in developing environmentally friendly and 

efficient methods for cleaning up these pollutions, 

because of the toxic and dangerous effects of a number 

of hydrocarbon components in the marine environment, 

ecology and humans. Crude oil spilled on land or in the 

marine environment immediately undergoes physical, 

chemical and biological changes. Crude oil, which is 

usually lighter than water in the sea, will spread to the 

surface of the water. Later, an oil layer about 1 mm 

thick forms on the surface of the water. The rate at 

which oil spreads on a water surface depends on the 

type of oil, water temperature and weathering 

processes, for example; atmospheric temperature, wind 

speed. The lighter components of oil tend to evaporate 

into the atmosphere. The degree of evaporation and its 

rate of occurrence depend on the volatility of oil [1]. 

Cleaning of petroleum products in wastewater is a 

serious problem for many enterprises of various 

industries (oil refining, oil, machine building, energy). 

Nowadays, there are many methods of cleaning oil-

contaminated objects using various reagents and 

adsorbents, most of them are economically inefficient, 

expensive and not always effective. Therefore, finding 

cheap and effective adsorbents for cleaning objects 

contaminated with oil is an important and urgent task 

[2]. 

A number of studies have been conducted on 

natural fibrous materials used as adsorbents, with 

special attention paid to cases where bark, sawdust, 

straw, grain hulls, flax processing waste, and peat are 

used for this purpose. Cellulose is of special importance 

as one of the important structural components of plant 

materials. Biomass, derived from plants or animals and 

mostly in the form of agricultural waste, refers to 

organic adsorbents as carbon-based material. Globally, 

5 billion tons of agricultural biomass waste are 

produced annually, equivalent to approximately 1.2 

billion tons of oil heat equivalent, or 25% of current 

world production. Adsorbents based on woodworking 

waste are based on renewable resources, are non-toxic, 

non-corrosive, fully active during recycling, and 

inexpensive. Wood processing waste resources are 

irreplaceable materials such as agricultural waste that 

contribute to the prevention of global warming, but also 

have high potential for use in oil spill cleanup in terms 

of ensuring full sustainability and reproducibility. Oil 

holding capacity of adsorbents, buoyancy, water 

solubility of hydrocarbons are used to compare sorption 

capacities for adsorbents [1]. 

 Due to the continuous increase of anthropogenic 

load on the environment, the problem of water 

pollution is currently more urgent. Environmental 

problems are more pronounced in regions where 

chemical production is carried out. The leading 

positions in the list of priority pollutants are oil and oil 

products (petroleum), heavy metals, organic and 

inorganic synthetic products contained in wastewater 

from dyeing and many other industries. Oily waste 

water is divided into two different groups: the first - as 

a result of accidents and unauthorized discharge of oil 

products, as well as from urban and industrial facilities, 

ports, etc. are natural reservoirs polluted by surface 

water; the second - extraction, storage, processing and 

transportation of crude oil, washing of any type of 

transport, etc. waste water (TS) generated as a result of 

technological processes in facilities. The treatment 

process for oil pollution of waste water requires that it 

can be reused or discharged into natural water bodies. 

Cleaning the surface of water bodies from 

contamination involves removing the oil layer by 

mechanical, physical-chemical biological methods. 

The most promising and ecologically feasible method 

is the removal of the oil layer with the help of oil 

sorbents. Extracted oil can be free and dissolved. As a 

result of sedimentation, oil is extracted. 

Conventionally, flotation cleaning methods and 
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electrocoagulation are used to remove finely dispersed 

and associated oil. There are many methods of 

preparation of sorbents and filter materials for net water 

purification and their application schemes [3]. 

Although there are existing technologies to 

eliminate the effects of oil pollution using various 

sorbent materials, both natural and synthetic, natural 

adsorbents are more ecologically safe. Conventional 

sorbents cause great difficulties in their application. 

During the collection of oil and oil products, oil-

absorbing sorbents form multi-kilogram oil 

conglomerates that are difficult to collect from the 

surface of water or soil. In addition, the negative effect 

comes from the sorbents themselves, as the adsorbents 

themselves bring additional pollution to the 

environment. A promising direction is the development 

of technologies that use bioactive adsorbents in the 

purification of oil and oil products in various 

environments, including breaking down oil products 

through biodegradation [4]. 

In particular, oil spill cleanup sorbents must meet 

stringent requirements to be most effective in oil 

removal, to absorb oil rather than water, and to be able 

to quickly saturate with oil. Moreover, it must be able 

to stay afloat and maintain buoyancy even when 

saturated with oil. When selecting sorbents for spill 

cleanup, the existing oil yield capacity of the sorbent 

and the method of disposal of the oiled sorbent material 

should also be considered. Among the natural fibrous 

materials used as sorbents, special attention should be 

paid to straw, grain hulls, flax processing waste, 

sawdust and peat. Cellulose is particularly important as 

one of the important structural components of plant 

materials[5]. 

The possibility of using an adsorbent in the 

conditions of drilling platforms is determined, first of 

all, by its physico-mechanical, physico-chemical 

properties, for example, wear resistance, hardness, 

mass density, storage capacity, water adsorption, oil 

product adsorption, full saturation capacity. The 

characteristics of parameters specific to adsorbents are 

determined as a result of their complex laboratory 

studies. For this, heating was conducted in a muffle 

furnace in a temperature range of 200-450ºС with a step 

of 50ºС for 45 minutes. Then, the retention capacity and 

adsorption of petroleum products were determined for 

each sample. The dynamic sorption capacity was 

determined by modeling the oil-contaminated 

wastewater treatment process at temperatures of 350ºС, 

400ºС and 450ºС for the original and modified sorbent. 

The oil-contaminated water sample was passed through 

the adsorbent layer in the sorption column. The 

concentration of oil products in the adsorbent and 

purified water was determined by the fluorometric 

method [6]. 

The production and consumption of porous 

materials has a steady growth trend. In particular, the 

global consumption of porous carbon materials (PCM) 

is about 1.1 million tons per year and continues to grow 

at 9% per year. At the same time, the main amount of 

activated carbon (80-85%) is produced from non-

renewable sources. A wide range of PCM can be 

obtained on the basis of large tonnage wastes of 

chemical and mechanical processing of wood: sawdust, 

bark, logging waste and industrial lignins [7] .  

As researchers continue to synthesize adsorbents 

using agricultural wastes, the use of agro-based 

materials as adsorbents has received wide 

recommendations. Some of these agro-based materials 

include, but are not limited to, peanut shells, sawdust, 

coconut shells, and banana peels. As a follow-up, 

researchers attempted to synthesize an alternative 

adsorbent for the remediation of crude oil-

contaminated water using coconut shell by activation 

method. On the other hand, it is possible to present 

agricultural wastes as good adsorbents because they are 

available at no cost [8]. 

Among various agricultural wastes, the synthesis 

of activated carbon (AC) from bamboo and banana 

fibers also has a unique place because of its high 

sorption capacity as one of the most promising 

methodologies or applications in oil spill cleanup. The 

physicochemical properties of synthesized AC samples 

were analyzed by FTIR spectra and N2 physisorption. 

[9] . 

The possibilities of using modified wood 

processing wastes for removal of diesel engine oil from 

heavy oil products from the surface of water by sorption 

were also investigated. Sawdust of linden tree (Tília 

cordáta) was used as sorption material, and spent diesel 

engine oil was used as sorbate. In order to increase the 

sorption capacity of wood waste, it was affected by 

ultrasound at a frequency of 35000 Hz in an aqueous 

medium for 4 hours. The physical and mechanical 

properties of modified sawdust were determined: mass 

density, ash content, buoyancy. Experiments conducted 

on the modeling of engine oil spills on the surface of 

water showed that the use of ultrasonically treated 

linden sawdust is a more effective sorption material for 

diesel engine oils. Under static adsorption conditions, 

the degree of water purification has reached 99% [10]. 

The analysis of the reviewed literature shows that 

the most ecologically clean, inexpensive, renewable, 

non-polluting, accessible material for cleaning oil and 

oil products from various water and soil bodies is wood 

processing waste. 
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Abstract 
In this work the algorithm of work of anticodgrabber on the basis of ATtiny84 microcontroller, which con-

stitutes bouncing dialogical code. 

Аннотация 
В работе рассмотрен алгоритм работы антикодграббера на базе микроконтроллера ATtiny84, который 

представляет прыгающий диалоговый код. 

 

Keywords: radio interference, transmission, package, interception. 

Ключевые слова: радиопомеха, передача, посылка, перехват. 

 

Решается задача защиты информации в микро-

контроллерах устройств блокировки работы код-

граббера, причем под защитой понимается проти-

водействие считыванию информации кодграббе-

ром при открытии или закрытии автомобиля с 

помощью в автосигнализации С развитием техно-

логий преступники все чаще начали использовать в 

своей деятельности всевозможные электронные 

устройства, которые позволяют деактивировать 

охранный комплекс или иммобилайзер. Наиболее 

распространенное устройство - кодграббер, кото-

рое предназначено для обмана автомобильной сиг-

нализации и последующего угона автомобиля.  

Cуть алгоритма работы антикодграббера: 

«Ставится задача разработать алгоритм «прыгаю-

щего» диалогового кода. Суть метода сводится к 

тому, что по псевдослучайному закону будут ме-

няться правила (протокол) передачи информации. 

Передаваемая команда будет передаваться по ча-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7738890
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стям, а каждая часть команды - по своему прото-

колу, который каждый раз будет меняться, а также 

будет максимально соответствовать различным 

протоколам передачи информации используемых в 

автосигнализация различных производителей. Дан-

ный способ позволит надежно защитить канал пе-

редачи информации, т.к. на данный момент все ав-

тосигнализации используют протоколы передачи 

данных позволяющие легко идентифицировать в 

эфире среде им подобных. 

Для понимания сути работы алгоритма введем 

следующие понятия: протокол передачи данных, 

посылка, сообщение. Сигнал в радиоэфир переда-

ется по определенному правилу. В общем случае 

протокол передачи данных состоит из преамбулы 

(специфический набор данных дающий понять при-

нимаемому устройству, что принимаемая информа-

ция есть искомая), и информационной части (ин-

формация, которая представляет команду для 

устройства управления). Посылка представляет со-

бой команду, передаваемую устройству управления 

автосигнализацией. Сообщение - это совокупность 

посылок (как минимум одна), которые идентичны 

друг другу. Суть алгоритма перехвата такова, что 

после подачи B радиоэфир сигнала, предназначен-

ного для управления автосигнализацией, устрой-

ство перехвата, анализируя передаваемый сигнал, 

выдает в эфир радиопомеху, которая ставится в 

определенном месте информационной части по-

сылки, и искажает данную команду. 

Само устройство перехвата в данный момент 

времени запоминает неискаженную часть посылки. 

Данное действие не позволяет устройству управле-

ния автосигнализацией воспринимать передавае-

мую команду адекватно. Так как команда (посылка) 

в радиоэфир передается неоднократно, то это поз-

воляет устройству перехвата одновременно прини-

мать передающуюся посылку, выставлять помеху и 

запоминать искаженную команду, однако помеха 

ставится в месте, отличном от предыдущего, что 

даёт возможность устройству перехвата восстано-

вить истинную команду путем сложения неиска-

женных частей».  

Рассмотрев предложенный алгоритм, мы пред-

лагаем его доработку в работы антикодграббера ал-

горитма на базе микроконтроллера ATtiny84: 

1) Сигнал с приемника поступает на порт ввода 

контроллера, после чего контроллер анализирует 

его. 

2) При отсутствии сигнала на порте ввода кон-

троллер находится в режиме ожидания. При появ-

лении сигнала (на порте вода присутствует логиче-

ская «l»), котроллер при помощи внутреннего тай-

мер засекает время начала импульса и ждет его 

окончания. Как только на порте ввода присутствует 

логический «0», контроллер останавливает таймер. 

Данный таймер позволяет численно определить 

время t длительности импульса. 

3) После этого происходит сравнение данного 

значения t со значением Те, которое лежит в диапа-

зоне 280 - 620 мкс. Если t принадлежит данному 

диапазону, то контроллер идентифицирует прием 

1-го старт-бита. Время t сохраняется в памяти кон-

троллера. 

4) Контроллер производит расчет минималь-

ной и максимальной длительности времени t. Сразу 

после считывания значения времени t, контроллер 

обнуляет таймер и засекает длительность логиче-

ского «0» на порте ввода контроллера, что является 

временем длительности паузы между страт-битами. 

5) Как только на порте ввода котроллера снова 

появляется логическая «l» - контроллер вновь счи-

тывает значение таймера, одновременно обнуляя 

таймер. Полученное значение длительности паузы 

сравнивается с минимальным и максимальным зна-

чением старт-бита, если время паузы попадает в до-

пустимый диапазон значений, то происходит даль-

нейшее ожидание логического «О» на порте кон-

троллера. В противном случае контроллер обнуляет 

информацию о приеме старт-бита. Происходит воз-

вращение в начало программы.6) Таким образом, 

контроллер, поочередно замеряя длительность ло-

гических «l» и «О», принимает старт-биты. После 

приема 12-го старт-бита контроллер рассчитывает 

время возможной длительности паузы (10Те). По-

сле появления логической «1» на порте ввода, кон-

троллер инициализирует конец паузы и проверяет 

полученное значение времени. Если оно соответ-

ствует диапазону 8Те - 12Te, то контроллер начи-

нает производить считывание информационной ча-

сти. 

7) После приема всех информационных битов, 

контроллер запоминает порядковый номер приня-

той посылки и засекает время длительности до сле-

дующего старт-бита. Если в течение времени 39Те 

появился импульс, длительность которого соответ-

ствует ранее измеренному t, то происходит анало-

гичный прием старт-битов и паузы следующей по-

сылки. После окончания паузы контроллер засекает 

время ожидания новой посылки (39Те). Если в те-

чение указанного времени начался прием новой по-

сылки, то весь процесс приема повторяется, иначе 

контроллер завершает прием всех посылок и начи-

нает их анализ. 

Графическая блок-схема упрощенного алго-

ритма работы программного средства разрабатыва-

емой системы блокировки работы кодграббера 

изображена на рисунках 1 (начало алгоритма) и 2 

(окончание) 
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Рисунок 1 – Блок-схема упрощённого алгоритма работы антикодграббера (начало) 
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Рисунок 2- Блок-схема упрозщённого алгоритма работы антикодграббера (окончание) 
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