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3  ბოჯგუა ნინო ევროპული უნივერსიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, თბილისის სასწავლო ცენტრის ქუთაისის განყოფილების ეკონომიკის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი  მეცნიერ ხელმძღვანელი - ლიანა ლორია, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.  დედის სახე კონსტანტინე გამსახურდიას რომანის  „დიდოსტატის მარჯვენას“ მიხედვით  „კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედება ქართული ლი-ტერატურის იმ საუკეთესო მონაპოვართა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებიც ღირსეულად აგრძელებენ და ამდიდრებენ ჩვენი მრა-ვალსაუკუნოვანი ეროვნული კულტურის სახელოვან ტრადიცი-ებს და თვალსაჩინო ადგილს იჭერენ თანამედროვეობის სულიერ ღირებულებათა საგანძურში“. [1]. წერს ამ დიდი სულოვანის შესა-ხებ ცნობილი კრიტიკოსი ბესარიონ ჟღენტი. მწერლის მრავალრიცხოვან ისტორიულ რომანებში განსა-კუთრებული ადგილი უჭირავს პოეტური სიტყვის ტრიუმფს, ლე-ქსად ქმნილ რომანს „დიდოსტატი კონსტანტინეს მარჯვენა“ რომანში გადმოცემულია საქართველოს ისტორიის მრავალმხრი-ვად რთული და დრამატული კონფლიქტებით აღსავსე ისტორი-ული ეპოქა. მასში წინა პლანზეა წამოწეუილი რომანული ეპიზო-დები, რომლებიც ისეა შერწყმული ნაწარმოების ძირითად თემას-თან, რომ ძნელი წარმოსადგენია ვიფიქროთ, მათი უმრავლესობა მხოლოდ მწერლის ფანტაზიის ნაყოფი რომ არის.     რომანში ღირსახსოვარ სახეებს ქმნიან მეფე გიორგი, მელ-ქისედიკ კათალიკოსი, დედოფალი მარიამი, ერისთავები, ფარსმან სპარსი, კოლონკელიძის ლამაზი ასული შორენა და თვით დი-დოსტატი-კონსტანტინე არსაკიძე. მაგრამ მწერლის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მეხსიერებიდან წარუშლელია სახე ცხოველი დედა-კაცისა, რომელიც ქმნის დედისა და მეუღლის მარადსახსო-ვარ სახეს. ქართულმა ლიტერატურამ ქალის არა ერთი პორტრეტი იცის, არა ერთგზის წარმოსახულა ქართველი დედის სახე მხატვრულ პროზასა და პოეზიაში. მარტო ოთარაანთ ქვრივისა და თავსაფრიანი დედაკაცის ხსენებაც კმარა, სანათას ვაჟკაცური 



4  შემართებაც ქების ღირსია, მაგრამ  სულ სხვაა დედა არსაკიძისა, ქვადქცეული ქალი ტირანული რეჟიმის მსხვერპლის-უტას ცხე-დართან.  იმდენი სიყვარული და სითბოა ჩაღვრილი ფხოვიდან დე-დის შემონათვალში, რომ მკითხველი უემოციოდ ვერ შეძლებს მის წაკითხვას. შვილის ნატვრით თვალმიღამებული დედა უთვლიდა შვილს: დავსნეულდიო, შვილო, მეშინია, არ ამომხდეს უშენოდ სული. ცნობა მოვიდა კვეტარში: გაუცვნიხარო გიორგი მეფეს. ალბათ მეფესაც ეყოლებაო დედა, ალბათ მეფესაც ეყვარებაო დე-და. დედა დააფიცეო მეფეს, შეევედრეო ჩემს მაგივრად, გამოგი-შვასო დედის სანახავად. ერთხელ მაინც, ერთხელ მაინც თვალი მოგკრა როგორმე. სიკვდილის წინ დაგლოცო, შვილო; შემდეგ ამისა ნუ შემრჩება მე სუნთქვა, შემდეგ ამისა მიმიღოსო უფალმა. ეგეც არ იყოს, ვინ რა მიხედავსო მამას, ფხოვურ მიწაში მარ-ტოკა მწოლარეს? ისევ ისა სჯობია თავად ინახულო მოხუცი დედა“ [2]. ამ წერილში რამდენი სიტყვაცაა იმდენი პოეტური მარგალიტია, მაგრამ არა მარტო ეს. წერილი შთაგონებულია იმ უზლიერესი გრძნობით, რასაც დედა შვილობა ჰქვია. დედა ყვე-ლას და ყველაფერს აერთიანებს, ამიტომაც შესთხოვს მოხუცი შვილს უთხრას მეფეს და ისიც ანგარიშს გაუწევს. თუ ოთარაანთ ქვრივი და თავსაფრიანი დედაკაცი თავიანთი შრომით, ჯაფით და მკაცრი ხასიათით გამოირჩევიან, ფხოველი ქალი შრომასა და ჯაფასთან ერთად არც შვილის სიყვარულში უდებს მათ ტოლს, ხოლო მისი სიმტკიცე ავადმყოფობასთან შერიგებაში ვლინდება.  დედა-შვილური დამოკიდებულების გამოხატვის თვალ-საზრისით საყურადღებოა ნაწარმოების ეპილოგიც „ათას წელს იწვიმა და იქუხა იმ დღიდან საქართველოს თავზე, ათას წელს იგორა ქვადქცეულმა სულმა დედისა“. ჩემს სიყრმეშიც მინახავს კაცის სიმაღლე ლოდი, იგონებს მწერალი, რომლის გამო ასევე ამბობენ მცხეთაში, კონსტანტინე არსაკიძის დედააო გაქვავებული, მანდილიან ფხოველ დიაცს  მი-აგავდა იგი. ასე ლამაზადაა ნაქანდაკარი დედის სახე-ქვაში ჩაკი-რული საიდუმლო, კონსტანტინე გამსახურდიას უკვდავ რომანში.      



5  გამოყენებული ლიტერატურა 1.ბ.ჟღენტი, მწერლობა და თანამედროვეობა. თბ. “მერანი“ 1976 წ. გვ.213 2.კ.გამსახურდია, რვატომეული. ტ. 2.   ბოჯგუა ნინო ევროპული უნივერსიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, თბილისის სასწავლო ცენტრის ქუთაისის განყოფილების ეკონომიკის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი  დედის სახე კონსტანტინე გამსახურდიას  დიდოსტატის მარჯვენას“ მიხედვით რეზიუმე  წინამდებარე თემა მოკრძალებული ცდაა წარმოსახოს დე-დის სახე კონსტანტინე გამსახურდიას რომანი „დიდოსტატის მარჯვენა“-ს მიხედვით.        მეცნიერ ხელმძღვანელი-ლიანა ლორია, საქართველოს ტუ-რიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.  Боджгуа Нино Официальный представитель Европейсского университета (г.Киев) Международный информационный центр „кавкасия+“ студентка четвертого курса Кутаисского отделения Тбилисского учебного центра  Научный руководитель-Лиана Лориа, академик Академии наук туризма Грузии  Лицо матери по роману Константина Гамсахурдия „Дестница ве-ликого мастера“  Резюме Представленная тема является скромной попыткой выразить лицо матери по роману  Константина Гамсахурдия Дестница великого мастера.  



6  გოცირიძე თათია საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე–3 კურსის სტუდენტი  დიდი თეორეტიკოსი (არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წელი)  არიან ადამიანები, რომელთა ვარსკვლავი მარადიულად იბრწყინებს ცის კაბადონზე, რომლებმაც უკვდავება დაუღალავი შრომითი საქმიანობით მოიპოვეს და რომელთა ღვაწლს სიტყვაუ-ხვი ქართულიც კი ჯეროვნად ვერ გადმოგვცემს. ასეთთა რიცხვს მიეკუთვნება ამაგდარი მეცნიერი, ქართული ენის დაუღალავი ქომაგი, ცნობილი ენათმეცნიერი და დიდი თეორეტიკოსი არნოლდ ჩიქობავა. მან 24 წლის ასაკში წარმატებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და როგორც წარჩინებუ-ლი სტუდენტი უნივერსიტეტმა თავის კადრად დატოვა. ამ შეთა-ვაზებამ სრულიად შეცვალა ჭაბუკის ბედი და 1929 წელს მან უკვე დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „მარტივი წინადადე-ბების პრობლემა ქართულში“. შრომა მეტად მნიშვნელოვანი და მრავლისტევადი იყო. სადოქტორო ნამუშევარმა იმთავითვე ფარ-თო რეზონანსი გამოიწვია. გაიმართა საქმიანი პოლემიკა და არა ერთი და ორი საკითხი წამოიწია წინ შემდგომის ზიების საგნად. წლები უდიდეს ავტორიტეტთან ერთად გამოცდილებასაც უხვად სძენდა მეცნიერს. 1933-1940-ან წლებში იგი თბილისის სა-ხელმწიფო უნივერსიტეტში, მისგანვე დაარსებული იბერიულ-კავკასიური განყოფილების კათედრის გამგედ მუშაობდა. შემ-დგომ გარდაცვალებამდე ხელმძღვანელობდა მთის იბერიულ- კავკასიურ განყოფილებას, ჯერ საქართველოში, შემდეგ კი სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტი-ტუტში. 1950-53 წლებში იყო სსრკ-ს მეცნიერებათა აკადემიის პრე-ზიდიუმის წევრი.    ჩამოთვლილი თანამდბობრივი სარგოები ზებუნებრივ დატვირთვას გულისხმობს ისეთი კაცისა, როგორიც ბატონი არნოლდი იყო. იგი გახლდათ უაღრესად კეთილსინდისიერი, გულწრფელი, პასუხისმგებლობის გრძნობით შემკული, პუნქტუ-ალური და თავის საქმეზე ბოლომდე შეყვარებული პიროვნება. ამიტომ რამდენიმე საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე მუშაობა 



7  მისგან კოლოსალურ ენერგიას მოითხოვდა. და იგი ფუსფუსებდა მეცნიერების სამჭედლოში და გრდემლთან ჩაქუჩით ხელში აქან-დაკებდა წარსულზე დამყარებულ, სიტყვებში გამოხატულ აწმყოს თავის ქვეყნისა. მშობლიური ენის განუსაზღვრელმა სიყვარულმა მიიყვანა იგი „ახალი ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის შექმნამდე, და თვლიდა, რომ ამით იქმნებოდა ეპოქის დოკუმენ-ტი“. „ახალი ქართული სალიტერატურო ენის განმარტებითი ლექსიკონის დანისნულებაა, - აღნისნავდა მეცნიერი, - აღნუსხოს და განმარტოს ყველა სიტყვა, რაც კი არის დამკვიდრებული ამ-ჟამად სიტყვაკაზმულ მწერლიბაში, სამეცნიეროსა და პოეტურ ლიტერატურაში, პრესაში... გვიჩვენოს თუ რა ლექსიკური მარაგი მოეპოვება ჩვენს ენას“[1]. არნოლდ ჩიქობავა, რა თქმა უნდა კარგად იცნობდა სულ-ხან-საბას „სიტყვის კონას“, იცოდა იმ ზღვარდაუდებელი შრომის შესახებ, რომელიც საქართველოს ჭირთამოზარემ გასწია მის შესაქმნელად, მაგრამ არ შეშინდა, ირგვლივ ცნობილ მეცნიერთა მტელი არმია შემოიკრიბა და ქართული ენის საგანძურს ფუნდამენტური სრომის 8 ტომეული შესძინა, რომელშიც 125000 სიტყვაა შეტანილი, მათი ბუნებისა და თვისების გათვალისწი-ნებით. არნოლდ ჩიქობავას ეკუთვნის გამოკვლევათა სერია „ქარ-თული და ქართველური ენების და მთის იბერიულ-კავკასიური ენების შესახებ“. მეცნიერს გამოკვლეული აქვს ქართველურ ენათა სტრუქტურისადა სემანტიკის საკითხები, როგორც აღწერითი, ისე ისტორიული თვალსაზრისით. მის კალამს ეკუთვნის „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი“. ფუნდამენტური შრო-მები ზოგადი ენათმეცნიერების სფეროში. არნოლდ ჩიქობავა იყო არა ერთი საენათმეცნიერო დისკუ-სიის წამომწყები. მან 1950 წელის 9 მაისს გაზეთ „პრავდაში“ გა-მოაქვეყნა წერილი. ამ წერილზე გამართულმა კამათმა ბოლო მოუღო ეგრეთწოდებულ „ახალი საენატმეცნიერო მოძღვრების მონოპოლიას“. ფასდაუდებელია არნოლდ ჩიქობავას ღვაწლი ქართული ენათმეცნიერების განვითარების საქმეში. მისი „ენათმეცნიერების შესავალი“ და „ზოგადი ენათმეცნიერება“ უცვლელი გზამკვლევია ამ საქმეში დასაქმებული ყველა პიროვნებისათვის. 



8  არნოლდ ჩიქობავა იყო ლომონოსოვის სახელობის პრემიის, საქართველოს სსრ სახელმწიფო პრემიის, ჯავახიშვილის სახე-ლობის პრემიის, რამდენიმე ორდენისა და მედლის მფლობელი. მხცოვანი მეცნიერი გარდაიცვალა 87 წლის ასაკში. ქარ-თველმა ხალხმა გულმხურვალედ დაიტირა ენის დიდი ქომაგი და ქართულ სიტყვიერებაზე უზომოდ შეყვარებული მამულიშვილი. მეცნიერ ხელმძღვანელი - ლიანა ლორია, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.  გამოყენებული ლიტერატურა 1.ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.11, თბ.1987 წ. გვ 141 2.ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ.1950 წ. გვ.7   გოცირიძე თათია საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე–3 კურსის სტუდენტი  დიდი თეორეტიკოსი (არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წელი)  რეზიუმე  წარმოდგენილი თემა მოკლე მიმოხილვაა დიდი ენათმეც-ნიერის არნოლდ ჩიქობავას შემოქმედებითი ბიოგრაფიისა. ავ-ტორი ცდილობს განაზოგადოს რვაწლმოსილი მეცნიერის ვრცე-ლი შრომითი გზა და დამსახურება ქართული ენათმეცნიერების დარგში. მეცნიერ ხელმძღვანელი - ლიანა ლორია, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.       



9  Гоциридзе Татиа Учебный университет Академии наук туризма Грузии, студентка третего курса  Научный руководитель-Лиана Лория, академик Академии наук туризма Грузии  Большой теоретик Резюме Представленная тема является  обозрением творческой биог-рафии большого лингвиста Арн. Чикобава. Автор пытается ознако-мить слушателя с трудовым путем и заслугами заслуженного ученого в сфере грузинской лингвистики.   Gotsiridze Tatia Summary The presented theme is a review of the creative biography of the great linguist Arn. Chikobava. The author tries to acquaint the lis-tener with the work path and merits of the deserved scientist in the field of Georgian linguistics. Research supervisior-Loria Liana               



10  ჟორჟოლიანი გოგა ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის I კურის სტუდენტი  მეცნიერ – ხელმძღვანელი  ნატო ჟორჟოლიანი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  გიორგი ნიკოლაძე - მათემატიკოსი  გიორგი ნიკოლაძე საოცრად მრავალმხრივი მოღვაწე იყო. როგორც მეცნიერი გ. ნიკოლაძე პირველ რიგში არის მკვლევარი – გეომეტრი – მან ალგებრული გეომეტრიის პრობლემებს შესანიშ-ნავი შრომები მიუძღვნა და მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქ-ტორის სამეცნიერო ხარისხი მოიპოვა. მათემატიკისადმი მიდრეკილება გიორგის გიმნაზიაშივე გამოუჩენია და უფროს კლასებში ამ საგნისათვის მთავარი ყუ-რადღება დაუთმია; დამოუკიდებლად და კერძო მასწავლებლის ხელმძღვანელობითაც, ელემენტარული მათემატიკის კურსების გარდა, ანალიზური გეომეტრიის, დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვის საწყისები გაუვლია და ათასობით ამოცანა ამოუხსნია. მიუხედავად იმისა, რომ წმინდა მათემატიკა გიორგის ყვე-ლაზე საინტერესო სპეციალობად მიაჩნდა, გიმნაზიის დამთავ-რების შემდეგ აურჩევია ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია, რადგან მიუჩნევია, რომ საქართველოს კეთილდღეობა სწრაფ ინ-დუსტრიალიზაციას მოითხოვდა და თუ ინჟინერი გახდებოდა, ამით თავის ქვეყანას მეტ სარგებლობას მოუტანდა. ამ მიზნის მისაღწევად იგი პეტერბურგის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ქიმიურ განყოფილებაზე შევიდა, მაგრამ მათემატიკაზე ფიქრი არ შეუწყვეტია და სისტემატურად იძენდა მათემატიკურ ცოდნას. სტუდენტობის დროს შევსებულ ერთ–ერთ ანკეტაში გიორ-გი აღნიშნავს, რომ საშუალო სკოლის სასწავლო დისციპლინე-ბიდან ყველაზე მეტად ალგებრა, გეომეტრია და ტრიგონომეტრია მოსწონდა; არ უყვარდა არითმეტიკა;  ეადვილებოდა გეომერტია და არ ეხერხებოდა მექანიკური გაანგარიშებები რიცხვებსა და ალეგბრულ ფორმულებზე; მიაჩნდა, რომ მათემატიკას საერთოდ 



11  დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის გონების დისციპლინისათვის, აზროვნების უნარის განვითარებისათვის, ცნებების – ,,მიზეზი და შედეგი", ,,აუცილებელი და საკმარისი" – შეთვისებებისათვის; თავს გეომეტრიული ინტუიციის მქონედ თვლიდა და მოვალე-ობად რაცხდა. ყოველი კონკრეტული მოსაზრება ამ დარგში დასაბუთებულად გამოეხატა. გეომეტრიული იდეები თუ პრობლემები გიორგის ადრევე წამოჭრია და უკვე სტუნდეტური პრაქტიკის გავლისას, შემდეგ კი დონბასის მეტალურგიულ ქარხნებში მუშაობისას, თავისუფალ დროს ბევრი უფიქრია მათზე.  1918 წელს თბილისში ჩამოსულ გ. ნიკოლაძეს თან ჩამოაქვს რუსულად დაწერილი პირველი მათემატიკური ნაშრომი ,,გარე-დეკარტული ანალიზური გეომეტრიის დასაბუთება", რომელსაც ლითოგრაფიული წესით აქვეყნებს. ეს მომცრო წიგნი (ტექსტის 46 გვერდი და ნახაზების 4 ცხრილი) სავსებით წარმოაჩენს ავტორს, როგორც გეომეტრიის მკლევარს. აქ შემოღებულია მრავალგანზო-მილებიანი სივრცეები, რომლებიც გამოყენებულია ჩვეულებრივ წირთა და ზედაპირთა თვისებების დასადგენად, განხილულია ალგებრულ წირთა ოჯახები და სხვა კონფიგურაციები; თვით გ. ნიკოლაძე ასე გადმოგვცემს ნაშრომის არსს: ,,დეკარტული ანალი-ზური გეომეტრია ანალიზის დახმარებით შეისწავლის გეომე-ტრიულ ფიგურათა თვისებებს, გარედეკარტული გეომეტრია კი გეომეტრიის დახმარებით იკვლევს თვისებებს განტოლებებისა, ფუნქციებისა და ა.შ." 1920 წელს თბილისის უნივერსიტეტმა გამოსცა გ. ნიკოლა-ძის ბროშურა ,,ანალიზური გეომეტრიის ერთი ახალი მეთოდის შესახებ" (ფრანგულად), რომელიც ფაქტობრივად პირველი წიგნის შემოკლებული ვარიანტია. ორივე ნაწარმოები ავტორმა გაუგზავნა რუს და უცხოელ სპეციალისტებს. პედაგოგიურ სფეროსვე უნდა მივაკუთვნოთ გ. ნიკოლაძის ორი სტატიაც, უფროს დასთან, რუსუდანთან თანამშრომლობით დაწერილი და ქართული ზეპირი თვლისადმი მიძღვნილი (გა-მოქვეყნდა 1920 და 1924 წლებში); ამ სტატიების არსი ასე შეიძლება გადმოიცეს: ქართული ზეპირი თვლა უსისტემო და არეულია იმის გამო, რომ ათობით –ოცობითია – 19-მდე ათობითი, 19-დან 99-მდე – ოცობითიცა და ოცეულთა შიგნით ათობითაც (მაგალითად, 37 - ,,ოცი და ათშვიდმეტი"), 100 -და 1000 –მდე – ხან ათასობითი, ხან 



12  ოცობითი, თვით ათასეულში – ისევ ათობითი (1000 – ,,ათი ათასი",  4000 - ,,ოთხი ათი ასი" და ა.შ.); ერთი სიტყვით, ქართული ზეპირი თვლა არც სავსებით ათობითია, არც სავსებით ოცობითი და შეუთავსებელია ათობით ნუმერაციასა და არითმეტიკასთან. ჩვენ ვსარგებლობთ ათი არაბული და ათობით სისტემაზე დამყარებული რიცხვნიშნით (0,1,2,...9); ამიტომაც ზეპირი თვლა, ანგარიში და არითმეტიკა ათობითი უნდა გვქონდეს, რიცხვებს ისევ უნდა ვწერდეთ, როგორც გვესმის: ჩვენ ვწერთ ,,500" ან ,,9000" (,,ხუთასი" ან ,,ცხრა ათასი" – როგორც წარმოვთქვამთ); მაგრამ ვამბობთ ,,სამოცი" ან ,,სამოცდაათი", ვწერთ კი ,,ექვს ათს" (60) ან შვიდ ათს". (70) გ. ნიკოლაძის პედაგოგიურ მოღვაწეობას უკავშირდება მი-სი მეცადინეობა ქართული ტერმინების შესაქმნელად, რაც ერთობ სასარგებლო გამოდგა. მათ შორის მრავალია მათემატიკური ტერ-მინიც, რომლებიც საბოლოოდ დამკვიდრდა ქართულ ენაში. იგი ავტორია (ნ. მუსხელიშვილსა და ა. ხარაბაძესთან ერთად) 1925 წელს გამოსულ ,,მათემატიკური ტერმინების ლექსიკონისა". გეომეტრიული კვლევა მან, ფაქტობრივად დილეტანტის როლით დაიწყო, სადოქტორო გამოცდების ჩაბარების შემდეგ კი კვალიფიციური სპეციალისტის როლში გააგრძელა; განსაკუთრე-ბით ნაყოფიერი აღმოჩნდა საზღვარგარეთ სამეცნიერო მივლინე-ბისას პარიზში, სორბონის უნივერსიტეტში გატარებული პერიო-დი; ორიოდე წლის მანძილზე (1926-1928წ.წ.) მან უზარმაზარი შრომა გასწია: კიდევ მეტად გაიღრმავა საერთო მათემატიკური გა-ნათლება. 1928 წლის ივნისში ქართველმა მეცნიერმა სორბონში და-იცვა სადოქტორო დისერტაცია ,,გეომეტრიულ ნაკვთთა უწყვეტი სისტემების შესახებ", რის შედეგადაც მოიპოვა საფრანგეთის უმაღლესი სამეცნიერო ხარისხი მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორისა უმაღლესი დახასიათებით. ეს იყო იმ მნიშვნელოვანი შედეგების ავტორიტეტული აღიარება, რომლებიც მან მიიღო ალგებრული გეომეტრის დარგში.  1928 წლის სექტემბერში გ. ნიკოლაძე მონაწილეობს მათე-მატიკოსთა საერთაშორისო კონგრესში (ბოლონია, იტალია) რო-გორც თბილისის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, ხოლო 1928 წლის ოქტომბერში, იგი სამშობლოში ბრუნდება და თბილისის 



13  უნივერსიტეტში ენერგიულად განაგრძობს მოღვაწეობას, კითხუ-ლობს ანალიზურ გეომეტრიას. გ. ნიკოლძემ შექმნა პირველი ქართული სახელმძღვანელო დიფერენციალურ გეომეტრიაში ,,დიფერენციალური გეომეტრიის ელემენტები", რომელიც გამოვიდა მისი გარდაცვალების შემდეგ, 1934 წელს. ეს არის ორიგინალური და საინტერესო წიგნი, მას დღესაც არ დაუკარგავს მნიშვნელობა. გამოჩენილი მეცნიერ–მათემატიკოსი და სახელოვანი ინჟი-ნერ–მეტალურგი გ. ნიკოლაძე ქართველ მეცნიერთა იმ სახელოვან ოთხეულის ერთ–ერთი ბრწყინვალე წარმომადგენელია, რომლებ-მაც პირველებმა გაიყვანეს ფართო ასპარეზზე ქართული მათემა-ტიკური მეცნიერება. იგი სახელგანთქმული ქართული მათემატიკური სკოლის ერთ–ერთი ფუძემდებელთაგანია. რომელმაც თავისი ხანმოკლე ცხოვრების მანძილზე მოღვაწეობით ღრმა კვალი დატოვა არა მარ-ტო მათემატიკურ მეცნიერებაში, არამედ ჩვენი ერის კულტურულ ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. გ. ნიკოლაძე ლექციაზე ასწრებდა ბევრი საკითხის ახსნას, არ მიმართავდა ახსნილი საკითხის გამეორებას. ლექციაზე მოტა-ნილი ყოველი საკითხი დასრულებული სახით იყო წარმოდგე-ნილი. ლექციაზე ის მოდიოდა ეროვნულ ტანსაცმელში გამოწყო-ბილი, ჩოხა–ახალუხით, წელზე შემორტყმული ქამარ–ხანჯლითა და უძიროებით. ასეთი ჩაცმულობა, ლექციის პროცესში დაფასთან მისი სწრაფი შემობრუნებით მოძრაობა, თავისებურ ელფერს აძლევდა გიორგი ნიკოლაძის ლექციებს და წარუშლელ შთაბეჭ-დილებას ტოვებდა მსმენელებზე. ქართული საზოგადოებისათვის გიორგი ნიკოლაძის ცხოვრება და მრავალმხრივი მოღვაწეობა შესანიშნავი მაგალითია იმისა, თუ როგორი კეთილსინდისიერებითა და თავადადებით უნდა ემსახუროს ჭეშმარიტი მამულიშვილი თავის ხალხსა და  სამშობლოს.       



14  გამოყენებული ლიტერატურა:  1. თ. ებანოიძე – გიორგი ნიკოლაძე, ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნიკა", 1988წ. #8 2 ა. ბოგოლიუბოვი – გ. ნიკოლაძე – ქართული მეცნიერებისა და ტექნიკის კლასიკოსი, 1988 3. გრ. ხაჟალია – მოგონებები, 1980    ჟორჟოლიანი გოგა ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის I კურის სტუდენტი  მეცნიერ – ხელმძღვანელი  ნატო ჟორჟოლიანი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  გიორგი ნიკოლაძე - მათემატიკოსი  რეზიუმე  სტატიაში განხილულია თუ რამდენად დიდია გამოჩენილი მეცნიერ–მათემატიკოსის გიორგი ნიკოლაძის მოღვაწეობა ქართულ მათემატიკური სკოლის განვითარების საქმეში.   Жоржолиани Гога Студент первого курсафакультета точных и естественных наук Университет Акаки Церетели, Кутаиси.  Научный руководитель-Жоржолиани Нато, академик Ака-демии наук туризма Грузии     



15  Георгий Николадзе – Математик Резюме  В статье обсуждается, насколько велика работа известного учёного Гиоргия Николадзе в развитии грузинской математиче-ской школы. Goga Jorjoliani  Giorgi Nikoladze - Mathematician  The article discusses how much big is the famous scientist Giorgi Nikoladze's work in development of Georgian mathematical school.   Research supervisior-Nato Zhorzholiani     მელაძე ალეკო საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო სასწავლო ცენტრი „კავკასია+ის“ ქუთაისის განყოფილების მე–4 კურსის სტუდენტი  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ბაღდავაძე ანზორი – საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი  პოლიციის თანამშრომლის პროფესიული ეთიკა  პროფესიული ეთიკა ზნეობის შემადგენელი ნაწილია. პო-ლიციის თანამშრომლის პროფესიული ეთიკა მისი რეალური სა-ზოგადოებრივი მდგომარეობის შემადგენელი ნაწილია. აღიარე-ბულია სახელმწიფოს მიერ და მისი სახელით იცავს მართლწეს-რიგს, იყენებს იძულებით სანქციებს საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევების დროს. 



16     პოლიციის ორგანოს თანამშრომელთა პრაქტიკული შეხება და დამოკიდებულება მოსახლეობასთან ფართო და მრავალფეროვა-ნია. პირველ რიგში ეს არის თვით თანამშრომელთა ურთიერთ-დამოკიდებულება, ასევე დამოკიდებულება მოსახლეობასთან, როგორც შრომის ზირითად სფეროსთან, სადაც პროფესიონა-ლურ–ეთიკური კულტურა, ტაქტი, ჩვევები, მაღალი ზნეობა, გა-მაგრებული ადმინისტრაციული მოქმედებით, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. საქმე იმაშია, რომ პოლიციის გავლენის სფეროში იმყოფება ხალხის დიდი მასა. მათ შორის გვხვდებიან დეფორმირებული ზნეობრივი საფუძვლის ანტისაზოგადოებრივი ფსიქოლოგიური განწყობილების ადამიანები. ან ისეთები, რომლებიც მოხვდნენ  ტრაგიკულ გარემოცვაში. ისინი, როგორც წესი იმყოფებიან აღ-გზნებულ ან უსუსურ, ხშირად არაფხიზელ მდგომარეობაში. ამ-გვარი მდგომარეობა კი უმეტესად იწვევს კომფლიქტს გარემოს-თან და წინააღმდეგობას პოლიციასთან. ასეთ შემთხვევაში კი ტაქ-ტიანი, კორექტული, ჰუმანური, სამართლიანი და შემწყნარებელი დამოკიდებულება იწვევს ურთიერთგაგებას და ნდობას კანონი-ერების წარმომადგენლებთან. ხშირად, როგორც გამოცდილებამ გვიჩვენა, რთულ სიტუაციაში გვხვდება ეთიკური ნორმის დარ-ღვევა პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან. პოლიციის თანამშრომლებს ხშირად უხდებათ შეჯახება სხვადასხვა სახის მახინჯ მოვლენებთან, კრიმინალურ დამნაშა-ვეებთან, რაც ჩვენი საზოგადოებისათვის მავნე და მიუღებელია.   ანისათვის საჭიროა, თითოეული თანამშრომელი საკუ-თარ თავში უნდა იმუშავებდეს იმუნიტეტს ნეგატურ მოვლენებ-თან გონივრული გზით ვითარების დასარეგულირებლად. პოლი-ციის მუშაკის ეს ქცევა მაშინ იქნება მყარი, როცა სამართალდამ-ცველი კეთილსინდისიერად შეასრულებს თავის სამსახურებრივ მოვალეობას. საზოგადოებას პოლიციის თანამსრომლის სახით სურს და-ინახოს ხელისუფლების ღირსეული წარმომადგენელი. კანონის განუხრელად დამცველი, განათლებული, კულტურული, თავის საქმეზე შეყვარებული, მცოდნე, პროფესიონალი და ხალხის მო-სიყვარულე პიროვნება, რომელსაც შეეძლება ნებისმიერ მომენტში 



17  დაეხმაროს ადამიანს, დაიცვას ისინი დამნაშავეებისაგან, გამოიჩი-ნოს ობიექტურობა. თუ საჭიროდ ჩათვლის გამოიყენოს კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები.  პოლიციის თანამშრომლის ეთიკისათვის დამახასიათებე-ლია შემდეგი ძირითადი მოთხოვნები: – სამსახურებრივი მოვალეობის თავგანწირული და კე-თილსინდისიერი შესრულება;  – განსაკუთრებული მოთხოვნილება საკუთარი თავისადმი წესდების, ბრძანებისა და სხვადასხვა განკარგულებების შეს-რულებისას; – მაღალი მოქალაქეობრივი გამბედაობა, მზადყოფნა წინა-აღმდეგობა გაუწიოს კანონიერების ნებისმიერ დარღვევას, მტკი-ცედ დაიცვას საზოგადოების ინტერესები: – ყოველდღიური ზრუნვითა და შრომით აღზარდოს ის პი-რები, რომლებსაც ანტისაზოგადოებრივი გადახრებისაკენ გა-აჩნიათ მიდრეკილება; – სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მზად იყოს ამხანაგის დასახმარებლად; –  იყოს თავაზიანი, უბრალო და თავმდაბალი, პირად და სა-ზოგადობრივ ცხოვრებასი; – ყოველთვის იყოს ობიექტური ნებისმიერი კონფლიქ-ტური სიტუაციის მიუხედავად.     მაღალი ზნეობა და კულტურა საშუალებას აძლევს მას სწორი ურთიერთობები დაამყაროს ადამიანებთან, მოიპოვოს მა-თი ნდობა. პოლიციელისათვის მნიშვნელოვანია კარგი მეტყველების კულტურა. დაუშვებელია უხეში ჟარგონებით საუბარი. პოლი-ციელი ყოველთვის უნდა ცდილობდეს მეტყველების დახვეწას.          



18  მელაძე ალეკო საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო სასწავლო ცენტრი „კავკასია+ის“ ქუთაისის განყოფილების მე–4 კურსის სტუდენტი  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ბაღდავაძე ანზორი – საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი  პოლიციის თანამშრომლის პროფესიული ეთიკა რეზიუმე  შრომა ეხება პოლიციის თანამშრომლის პროფესიულ ეთიკას, მის რეალურ და საზოგადოებრივ მდგომარეობას.   Меладзе Алеко официальный представитель Европейского университета (г.Киев) международный информационный центр „кавкасия +“студентка  третего курса Кутаисского отделения  Тбилисского учебного центра  Резюме Профессиональная этика сотрудника полиции Труд  касается профессиональной этике сотрудника поли-ции, его реального и общественного положения.  Meladze Aleko Professional ethics of a police officer  Summary  The work concerns the professional ethics of the police officer, his real and social situation.     



19  ხურცილავა მარიკა საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობის მე–2 კურსის სტუდენტი  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაშია ნინო  შეჯიბრებითობის  პრინციპი სამოქალაქო პროცესში  შეჯიბრებითობის პრინციპი, მხარეთა თანასწორობის პრი-ნციპთან ერთად დამკვიდრებულია საქართველოს კონსტიტუ-ციით, რის გამოც ამ პრინციპმა სახელმწიფოებრივ-სამართლებ-რივი ანუ კონსტიტუციური მნიშვნელობა  შეიძინა. კონსტიტუცი-ის 85-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, „სამართალწარმოება ხო-რციელდება მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის  საფუძველზე“.                        კონსტიტუციით დამკვიდრებული ამ პრინციპის დაკონ-კრეტებას წარმოადგენს სსკ მე-4 მუხლი, რომლის თანახმად „სა-მართალწარმოება მიმდინარეობს შეჯიბრებითობის  საფუძველ-ზე. მხარეები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებითა და შესაძლებ-ლობებით, დაასაბუთონ  თავიანთი მოთხოვნები, უარყონ ან გააქარწყლონ  მეორე მხარის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები, მოსაზრებები თუ მტკიცებულებები. მხარეები თვითონვე  გან-საზღვრავენ, თუ რომელი ფაქტები უნდა დაედოს საფუძვლად მათ მოთხოვნებს ან რომელი მტკიცებულებებით  უნდა  იქნეს დადასტურებული  ეს  ფაქტები“.    შეჯიბრებითობის  პრინციპმა  თავისი  ასახვა  ჰპოვა  სსკ -ის  მთელ რიგ სხვა ნორმებში.  შეჯიბ-რებითობის  პრინციპის  შინაარსის გარკვევა შესაძლებელი იქნება  მხოლოდ ამ მუხლების ანალიზის საფუძველზე. ამ მუხლების ანალიზი კი საფუძველს  გვაძლევს გავაკეთოთ შემდეგი დას-კვნები:   1. შეჯიბრებითობის  პრინციპი  მოიცავს  მხარეთა საქმია-ნობას  მხოლოდ საქმის  ფაქტობრივი  გარემოებებისა და მტკი-ცებულებების  სფეროში. საკითხი იმის შესახებ, რომ სასამართლო  



20  საქმის განხილვას (სამოქალაქო  პროცესს)  იწყებს  მხოლოდ დაინტერესებული  პირის მოთხოვნით, ან,  რომ  სასამართლო  არ უნდა  გასცდეს  მხარეთა მოთხოვნის ფარგლებს და ა.შ. განეკუ-თვნება  არა შეჯიბრებითობის,  არამედ  დისპოზიციურობის პრი-ნციპის სფეროს. 2. მხარეთა მოთხოვნების თუ შესაგებლის ფაქტობრივი „და  არა იურიდიული“  დასაბუთება (გამართლება)  ეკისრებათ  თვი-თონ მხარეებს. 3. მხარეებმა თვითონ უნდა  განსაზღვრონ, თუ რომელი ფაქტები დაედოს საფუძვლად  მათ მოთხოვნებს (შესაგებელს). ამ-ის შესახებ პიდაპირაა  მითითებული აგრეთვე სსკ 178-ე  მუხლში, რომლის თანახმად სარჩელში აღნიშნული უნდა იყოს „კონ-კრეტული ფაქტები და  გარემოებები,  რომლებზეც  მოსარჩელე  ამყარებს  თავის  მოთხოვნებს“,  აგრეთვე სსკ 201-ე  მუხლში, რომ-ლის  თანახმად „თუ მოპასუხე  სარჩელს არ ცნობს,  მან უნდა მი-უთითოს, რა კონკრეტულ  ფაქტებსა  და გარემოებებს  ემყარება  მისი  შესაგებელი სარჩელის წინააღმდეგ“. 4. მხარეებმა თვითონ  უნდა  მიუთითონ მტკიცებულებებ-ზე,  რომელთა საფუძველზე  უნდა  დამტკიცდეს (დადასტურდეს)  მათ მიერ  თავიანთი  მოთხოვნის (შესაგებლის)  დასაბუთების მიზნით  მითითებული  ფაქტები.  ამის შესახებ  პირდაპირაა  მი-თითებული სსკ- ის  178-ე  მუხლში,  რომლის თანახმად  სარჩელში აღნიშნული  უნდა იყოს „მტკიცებულებები, რომლებიც  ადას-ტურებს  მოპასუხის მიერ  მითითებულ  გარემოებებს“,(ე.ი. მო-პასუხის მიერ თავის შესაგებელში  მითითებული).                                                                    კონცენტრირებულად შეჯიბრებითობის პრინციპი გამოხა-ტულია  სსკ 102-ე  მუხლში,  რომლის თანახმად  „თითოეულმა  მხარემ  დაამტკიცოს  გარემოებანი, რომლებზედაც  იგი  ამყარებს  თავის მოთხოვნებსა და  შესაგებელს“.     შეჯიბრებაში  გამარჯვებულად გამოცხადდება მხარე,  რო-მელმაც  უკეთ  შეძლო  დაერწმუნებინა  სასამართლო თავისი  მო-თხოვნის (შესაგებლის)  ფაქტობრივ  დასაბუთებულობაში,  ანუ  



21  მხარე,  რომელმაც  მიუთითა ფაქტებზე,  რომლებიც იურიდიუ-ლად  ამართლებენ  მოთხოვნას (შესაგებელს)  და  წარმოუდგინა  სასამართლოს  მტკიცებულებები,  რომლებიც  ადასტურებენ ამ ფაქტებს. რა როლი შეუძლია შეასრულოს სასამართლომ  მხარეთა  შე-ჯიბრების პროცესში?   სსკ  მე-4  მუხლის  მე-2  ნაწილის  თანახმად „საქმის  გარე-მოებათა  გასარკვევად სასამართლოს  შეუძლია  თავისი ინიცია-ტივით  მიმართოს ამ კოდექსში  გათვალისწინებულ ღონისძიე-ბებს“. სასამართლოს შეუძლია მხოლოდ მხარეთა ახსნა-განმარტე-ბის  მოსმენის დროს, რაც შეიძლება განხორციელდეს მოსამზა-დებელ სხდომაზე,  მხარეებთან  სატელეფონო გასაუბრებისას  ან ვიდეო კონფერენციაზე  (სსკ 205-ე  მუხლი) ან მთავარ სხდომაზე (სსკ  217-ე მუხლი), შეკითხვების მიცემის  საშუალებით კიდევ ერთხელ  დააზუსტოს  ფაქტიური  გარემოებები, რომლებსაც ემ-ყარება  მხარეთა  მოთხოვნა (შესაგებელი). ამის შესახებ  პირდაპი-რაა მითითებული სსკ 128-ე მუხლში, რომლის თანახმად მოსამართლეს უფლება აქვს შეკითხვები მისცეს  მხარეებს, რომ-ლებიც ხელს შეუწყობენ საქმის გადაწყვეთისათვის მნიშვნელო-ბის მქონე  გარემოებების სრულად და ზუსტად განსაზღვრას.  მხარეები შეზღუდული არიან ახსნა-განმარტების მოსმენი-სას წარადგინონ ახალი მტკიცებულებები ან მიუთითონ  ახალ  გარემოებებზე,  რომელთა  შესახებაც  არ  ყოფილა მითითებული სარჩელსა   თუ  შესაგებელში ან საქმის  მომზადების  სტადიაზე,  გარდა იმ შემთხვევისა,  როცა მათ შესახებ  თავის  დროზე საპატიო  მიზეზით არ იყო განცხადებული. ამრიგად, ფაქტებზე თვითონ მხარეებმა  უნდა მიუთითონ.  სასამართლოს  შეუძლია  მხოლოდ  მხარეთა  გამოკითხვისა  და შეკითხვების  მიცემის გზით  ხელი  შეუწყოს გადაწყვეტილებისა-თვის  მნიშვნელობის მქონე  ფაქტების სრულად და ზუსტად  გამოვლენა-განსაზღვრას. 



22  გამოყენებული ლიტერატურა 1. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი. 2. ლილუაშვილი თ. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი. 1 ნაწილი. გამომცემლობა „სამართალი“, თბ. 2014.  ხურცილავა მარიკა საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობის მე–2 კურსის სტუდენტი  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაშია ნინო  შეჯიბრებითობის  პრინციპი სამოქალაქო პროცესში  რეზიუმე შეჯიბრებაში გამარჯვებულად გამოცხადდება  მხარე,  რო-მელმაც  უკეთ  შეძლო  დაერწმუნებინა  სასამართლო თავისი მო-თხოვნის  ფაქტობრივ  დასაბუთებულობაში,  ანუ  მხარე,  რომელ-მაც მიუთითა ფაქტებზე, რომლებიც იურიდიულად  ამართლებენ  მოთხოვნას და  წარმოუდგინა  სასამართლოს  მტკიცებულებები,  რომლებიც  ადასტურებენ ამ ფაქტებს.  Хурцилава Марика Учебный университет Академии наук туризма Грузии, студентка второго курса Принцип состязательности в гражданском процессе Резюме Выигравшей в соревновании объявляется сторона, которая лучше смогла убедить суд в фактическом доказательстве своего тре-бования, или сторона, указавшая на факты, которые юридически оправдывают требование и представила суду доказательства, которые подтверждают этот факт.  Научный руководитель-Кашия Нино  



23  Xurcilava Marika The principle of competition in the civil process Summary         The winner in the competition is the party that best able to convince the court of factual proof of her claim, or the party that pointed to facts that legally justified the claim and presented evidence to the court that confirm this fact.      Research supervisior-Kashia Nino   ბოჯგუა ნინო    საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო სასწავლო ცენტრი „კავკასია+ის“ ქუთაისის განყოფილების მე–4 კურსის სტუდენტი  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  ეფექტური კონტროლის ინსტრუმენტები  და მახასიათებლები.  სისტემის ეფექტიანობის კრიტერიუმები არის ის, თუ როგორ უწყობს იგი ხელს ორგანიზაციული მიზნების მიღწევას. სტრა-ტეგიული კონტროლის კრიტერიუმები არის კომპანიის სტრატე-გიულ განზრახულობათა შესრულება. ეს განზრახულობები სტრატეგიულ გეგმაში და მის ახსნა-დასაბუთებაში არის დაფიქ-სირებული. ამ განზრახულობებს შეიძლება რაოდენობრივი ან შეფარდებითი გამოხატულება ჰქონდეს და შეიძლება არც ჰქო-ნდეს. მაგალითად, კომპანიის სტრატეგიული მიზანი (ანუ მისია) რომ ,,20-წლიან პერიოდში გახდეს ბაზრის ლიდერი” არის ის 



24  კრიტერიუმი, რომლისკენაც იგი ისწრაფვის, მაგრამ იგი რაოდე-ნობაში არ გამოიხატება, მაგრამ თუ კომპანიის მიზანია ,,20-წლიან პერიოდში დაიკავოს ბაზრის 75%” არის უკვე შეფარდებით მაჩვენებელში გამოხატული კრიტერიუმი. კონტროლის კრიტერიუმი კავშირშია საკონტროლო საქმია-ნობის შედეგთან. ეხლა რაც შეეხება შედეგიანობას. მეცნიერები მესკონი, ალბერტი და ხედოური წერენ: ,,შედეგების გაზომვა, რო-მელიც იძლევა დადგენილი სტანდარტების დაცვის საშუალებას, ეს არის კონტროლის ყველაზე რთული და ყველაზე ძვი-რადღირებული ელემენტი. დასაწყისშივე უნდა აირჩეს განზოგა-დების ერთეული, თანაც ისეთი ერთეული, რომლის გარდაქმნა სტანდარტით გამოხატულ ერთეულთან არ გაძნელდება. თუ დადგენილი სტანდარტი არის მოგება, მაშინ გაზომვა უნდა ვაწარ-მოვოთ დოლარებში, ანდა პროცენტებში და ა. შ. ასე, რომ სტან-დარტი სპეციფიური ფორმით წინასწარ საზღვრავს იმ სიდიდეებს, რომლებიც შემდეგში უნდა გაკონტროლდეს’’. კონტროლის შედე-გიანობისთვის შესაფერისი განზომილების ერთეულის არჩევაზე ნაკლები მნიშვნელობა როდი აქვს კონტროლის სიხშირის, სის-წრაფის და გაზომვათა სიზუსტის იმ საქმიანობასთან შეთან-ხმებულობის საკითხს, რომელი საქმიანობაც კონტროლდება. კონტროლის სიხშირეც უნდა იყოს ზომიერი, რადგანაც ხში-რი კონტროლი მეტად ძვირი ჯდება და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ კონტროლზე გაწეულმა ხარჯებმა გადაამეტოს კანონდარღვე-ვით გამოწვეულ ზარალს.  კონტროლის კრიტერიუმის ამოსარჩევად მენეჯერები იყენე-ბენ საუკეთესო პრაქტიკების ეტალონურ ტესტირებას. ეს პროცესი არის კონკურენტი ფირმების და სხვა ფირმების მიერ გამოყე-ნებული იმ სისტემების და მეთოდების ძიება და გამოყენება, რომლებიც მათ საუკეთესო შედეგებს აძლევს. თვით ეტალონი ეს არის ეფექტიანობის ნიმუში, რომელსაც მენეჯერები თავისი ორგანიზაციის მაჩვენებლებს უდარებენ, კონტროლის დროს სწო-რედ ეს ნიმუში უნდა გამოიყენებოდეს კრიტერიუმად.  



25  კონტროლი ობიექტური აუცილებლობაა. მისი მეშვეობით შეუძლია მენეჯერს აკონტროლოს ორგანიზაციის საქმიანობის დადგენილ ნორმებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობა და სა-მუშაოს დამთავრებისთანავე მიიღოს ინფორმაცია საქმიანობის შე-დეგების გამომწვევი მიზეზების შესახებ. მაშასადამე, კონტროლს მართვის პროცესის განხორციელებაში საკმაოდ დიდი მნიშვენე-ლობა აქვს.  კონტროლი მართვის პროცესის ფუნდამენტური ელემენტია. მისი მონაწილეობით არის შესაძლებელი მენეჯმენტის სხვა ფუნ-ქციების შესრულება. ამასთან, კონტროლისადმი მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა ყოვლისმომცველობა. კონტროლი არ არის ერთჯე-რადი აქტი, არც მხოლოდ სპეციალურად დანიშნული  მუშაკების საქმიანობაა, რომელთაც სხვა მუშაკთა საქმიანობაზე კონტროლი ევალებათ. კონტროლის მნიშვნელობა იმაშია, რომ ,,იგი წარმოად-გენს მმართველობითი საქმიანობის დამამთავრებელ ეტაპს და მხოლოდ მისი მეშვეობით გაიგება მიიღწევა თუ არა ორგანი-ზაციული მიზნები და თუ არ მიიღწევა რა არის ამის მიზეზი. მენეჯერებს ევალებათ თავისი ორგანიზაციის მუშაკთა, თვით ორგანიზაციის, მისი დოკუმენტაციის და ინფრასტრუქ-ტურის დასაცავად შეიმუშავონ კონკრეტული გეგმები. ეს გეგმები და მასში მოცემული ღონისძიებები უნდა დაეყრდნოს კარგად აწყობილ კონტროლის სისტემას. კონტროლის ამოცანა არის ორ-განიზაციისა და მისი ქვედანაყოფების მუშაობის შედეგების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი აღრიცხვა და შეფასება. ,,რეა-ლურ ცხოვრებაში, - წერს ქართველი მეცნიერი თ. ხომერიკი, - გეგ-მები ყოველთვის არ ხორციელდება ისე, როგორც ჩაფიქრებულია. მათი რეალიზაციისას ადგილი აქვს მიზნისკენ სავალი გზიდან გადახვევებს, რის აღმოსაფხვრელადაც ხორციელდება მისივე აზ-რით, ,,კონტროლის პროცესში ხორციელდება მართვის დანარჩენი სამი ფუნქციის (დაგეგმვის, ორგანიზების და მოტივაციის) შე-თანაწყობა. ეს კი საჭიროებს მდგომარეობის დადგენას, შესწავ-ლასა და ანალიზს, რათა დინამიკური გარემოს პირობებში 



26  მენეჯერთა გადაწყვეტილებები ყოველმხრივ შეესაბამებოდეს რე-ალობას. ყოველივე ეს წარმოუდგენელია აღრიცხვისა და კონტროლის სათანადოდ ორგანიზებული სისტემის გარეშე. კონტროლის აუცილებლობას განაპირობებს შემდეგი მიზეზები: დროული რეაგირების აუცილებლობა გარემომცველ სამყაროში მომხდარ ცვლილებებზე; ორგანიზაციის შიგნით ქვედანაყოფების შეთან-ხმებული და კოორდინირებული  მუშაობის უზრუნველყოფა; ორგანიზაციაში ადამიანთა მიერ შესრულებული სამუშაოს დად-გენილი წესების მიხედვით შესრულების აუცილებლობა, რათა მიღწეულ იქნეს ორგანიზაციის მიზანი.  გამოყენებული ლიტერატურა 1.ადეიშვილი ჭ., აუდიტორული შემოწმების ჩატარების მიზნები, ამოცანები, ფუნქციები. ჟურნალი ,,აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსე-ბი’’, 2001, № 2.  2. აბრალავა ა., ეროვნული ეკონომიკა და გლობალიზაცია, თბ., 2005.  3. ალტერნატიული საგადასახადო კონტროლის (აუდიტის) პრო-ექტი, ჟურნალი ,,აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები’’, 2011, №6.  4. ასპანიძე ვ., საქართველოში საფინანსო კონტროლის სისტემის სტრუქტურული სრულყოფის მიმართულებები. საბაზრო ეკო-ნომიკის განვითარების პრობლემები საქართველოში. სამეცნიერო შრომების კრებული., საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ტ. II. თბ., “მეცნიერება” 2002.       



27  ბოჯგუა ნინო   საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო სასწავლო ცენტრი „კავკასია+ის“ ქუთაისის განყოფილების მე–4 კურსის სტუდენტი  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  ეფექტური კონტროლის ინსტრუმენტები  და მახასიათებლები. რეზიუმე კონტროლი მართვის პროცესის ფუნდამენტური ელემენ-ტია. მისი მონაწილეობით არის შესაძლებელი მენეჯმენტის სხვა ფუნქციების შესრულება. კონტროლის კრიტერიუმის ამოსარჩე-ვად მენეჯერები იყენებენ საუკეთესო პრაქტიკების ეტალონურ ტესტირებას. კონტროლის ამოცანა არის ორგანიზაციისა და მისი ქვედანაყოფების მუშაობის შედეგების რაოდენობრივი და ხარის-ხობრივი აღრიცხვა და შეფასება.  Боджгуа Нино официальный представитель Европейского университета (г.Киев) международный информационный центр „кавкасия +“студентка  третего курса Кутаисского отделения  Тбилисского учебного центра  Инструменты и характеристики эффективного контроля Резюме Контроль является фундаментальным элементом процесса управления. С его участием существует возможность выполнения других функций менеджмента. Для выбора критериума контроля мененджеры используют эталонное тестирование лучших практик. Задачей контроля является количественный и качественный учет и оценка результатов работы организации и ее подразделений.  Научный руководитель-Какауридзе Натела, академик Академии наук туризма Грузии 



28  Bodjgua Nino Tools and characteristics of effective control  Summary       Control is a fundamental element of the management process. With his participation there is an opportunity to perform other management functions. To select the control criterion, the menencers use the benchmark testing of the best practices. The task of control is the qu-antitative and qualitative accounting and evaluation of the performance of the organization and its units. Research supervisior-Kakauridze Natela   კვანტალიანი მონიკა  საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო სასწავლო ცენტრი „კავკასია+ის“ ქუთაისის განყოფილების მე–4 კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  კონტროლი - მართვის პროცესის ფუნდამენტური ელემენტი.  კონტროლის აუცილებლობა ნებისმიერ ორგანიზაციაში მე-ნეჯმენტის საქმიანობის შემადგენელი ნაწილია და მისი საჭი-როება და მნიშვნელობა ეჭვს აღარ იწვევს. საკამათოა მხოლოდ კონტროლის არსის და მისი ჩატარების პროცესის დაგეგმვა. კონ-ტროლის განხორციელება ორგანიზაციაში ყოველთვის მენეჯერის მთავარი თავსატეხია.  ხშირად კონტროლი იძულებასთან ასო-ცირდება, რაც სწორი არ არის. ის არც მუშაკთა შემოქმედებით 



29  თავისუფლებას ზღუდავს. კონტროლი ობიექტური აუცილებლო-ბაა. მისი მეშვეობით შეუძლია მენეჯერს აკონტროლოს ორ-განიზაციის საქმიანობის დადგენილ ნორმებთან და სტანდარ-ტებთან შესაბამისობა და სამუშაოს დამთავრებისთანავე მიიღოს ინფორმაცია საქმიანობის შედეგების  გამომწვევი  მიზეზების  შე-სახებ. ამრიგად, კონტროლს მართვის პროცესის განხორციელე-ბაში საკმაოდ დიდი მნიშვენელობა აქვს.  კონტროლის აუცილებლობას განაპირობებს შემდეგი მი-ზეზები: დროული რეაგირების აუცილებლობა გარემომცველ სამ-ყაროში მომხდარ ცვლილებებზე; ორგანიზაციის შიგნით ქვედანაყოფების შეთანხმებული და კოორდინირებული მუშაო-ბის უზრუნველყოფა; ორგანიზაციაში ადამიანთა მიერ შესრუ-ლებული სამუშაოს დადგენილი წესების მიხედვით შესრულების აუცილებლობა, რათა მიღწეულ იქნეს ორგანიზაციის მიზანი. ორგანიზაციული კონტროლი გულისხმობს ორგანიზაციის საქმიანობის გეგმის დადგენილი ნორმატივების შესაბამისად სის-ტემატიური რეგულირების პროცესს. კონტროლის არსი საქ-მიანობის კორექტირების მოქმედებებია. ნებისმიერი კონტროლი ემყარება მენეჯერის მიერ არსებულ ინფორმაციას.  ამიტომ კონ-ტროლის პროცესის ეფექტიანად განხორციელებისათვის საჭიროა ინფორმაცია არა მარტო ნორმატიული მაჩვენებლების,  არამედ რეალური მაჩვენებლების შესახებაც, ამასთან ერთად ქმედება ნორმიდან ნებისმიერი გადახრის თავიდან აცილების მიზნით. ამიტომ მენეჯერმა უნდა განსაზღვროს როგორი ინფორმაცია სჭირდება, როგორ მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია და როგორ მო-ახდინონ რეაგირება სიტუაციის მიხედვით საქმიანობაზე.             ზუსტი და სრულყოფილი ინფორმაციის არსებობა უკიდურესად საჭიროა კონტროლის განხორციელებისთვის. მენეჯერებმა ზუსტად უნდა განსაზღვრონ მონიტორინგის და კონტროლისთვის როგორი სტანდარტები და შეფასების როგორი ხერხები უნდა გამოიყენონ. მათ უნდა შეძლონ ორგანიზაციაში დანერგონ ინფორმაციის მოძიების და შეგროვების ეფექტიანი 



30  სისტემა. ყოველივე აღნიშნული განაპირობებს ორგანიზაციაში კონტროლის განხორციელების სირთულეს. ძალიან ხშირად ორგანიზაციებში კონტროლის პროცესის სწორად ჩატარებას ხელს უშლის ზემოჩამოთვლილი პრობლე-მები. მაგალითად, თანამედროვე ეტაპზე მენეჯერების მთავარ პრობლემას ელექტრონული კომერციის ეფექტიანობის შეფა-სებისთვის საჭირო მაჩვენებლების განსაზღვრა და მონაცემების შეგროვებაა. მენეჯერებს ადვილად შეუძლიათ მიიღონ ინფორ-მაცია თუ რამდენი დამთვარიელებელი ჰყავს მათ ვებ-გვერდს, მაგრამ ეს მხოლოდ პირველი ეტაპია. ამის შემდეგ აუცილებელია იმის განსაზღვრა თუ რამდენად ეფექტიანია ვებ-საიტი ორგანიზაციის მიზნის მისაღწევად. მენეჯერებმა უნდა მოიძიონ მაჩვენებლები, რომლების საშუა-ლებითაც შეძლებენ შეაფასონ ორგანიზაციის საქმიანობა. ამას კი სხვადასხვა ორგანიზაციებში სხვადასხვა წესებით ახორციელებენ.  ასეთ ორგანიზაციებში მენეჯერები თანდათან გამოიყე-ნებენ სულ ახალ და ახალ ინსტრუმენტებს კონტროლის და შე-ფასების მიზნით. ჩნდება ინფორმაციის ძიების და დამუშავების ახალი ტექნოლოგიები. ყოველივე აღნიშნული მენეჯერებს ეხმა-რება მიიღონ ნათელი სურათი მომხმარებელთა ქცევის შესახებაც.  კონტროლი მართვის პროცესის ფუნდამენტური ელემენ-ტია. მისი მონაწილეობით არის შესაძლებელი მენეჯმენტის სხვა ფუნქციების შესრულება. ამასთან კონტროლისადმი მნიშვნელო-ვანი მოთხოვნაა ყოვლისმომცველობა. კონტროლი არ არის ერ-თჯერადი აქტი, არც მხოლოდ სპეციალურად დანიშნული მუშა-კების საქმიანობაა, რომელთაც სხვა მუშაკთა საქმიანობაზე კონ-ტროლი ევალებათ. კონტროლი ყველა ხელმძღვანელის თანამ-დებობრივი მოვალეობის ნაწილია. კონტროლის პროცესი რამო-დენიმე ეტაპს მოიცავს. მაგალითად, ორგანიზაციაში შესასრულე-ბელი სამუშაოს მოცულობის განსაზღვრა და საჭირო კადრების შერჩევა კონტროლის საწყისი ეტაპია. მუშაკთა მიერ დავალებათა შესრულებაზე დაკვირვება და შემოწმება რა ხარისხით სრულდება 



31  სამუშაო არის მიმდინარე საქმიანობის კონტროლი, ხოლო საქ-მიანობის შედეგების დათვლისა და მისი გამომწვევი მიზეზების განსაზღვრა კი კონტროლის ბოლო ეტაპია.   გამოყენებული ლიტერატურა 1. ბაკაშვილი ნ., აუდიტის საფუძვლები, თბ., 2000.  2. ბალიაშვილი ე., სახელმწიფოებრივი კონტროლი და რეგული-რება ფირმებში, ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’, 2012, №3.  3. ბარათაშვილი ე., თაკალაძე ლ., აბრალავა ა., მენეჯმენტი და ადმინისტრირება, თბ., 2007. 12. ბარათაშვილი ე., ქოქიაური ლ. მენეჯმენტის პრინციპები, თბ., 2010.   კვანტალიანი მონიკა  საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო სასწავლო ცენტრი „კავკასია+ის“ ქუთაისის განყოფილების მე–4 კურსის სტუდენტი  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  კონტროლი - მართვის პროცესის ფუნდამენტური ელემენტი. რეზიუმე კონტროლის აუცილებლობა ნებისმიერ ორგანიზაციაში მე-ნეჯმენტის საქმიანობის შემადგენელი ნაწილია. კონტროლი მარ-თვის პროცესის ფუნდამენტური ელემენტია. მისი მონაწი-ლეობით არის შესაძლებელი მენეჯმენტის სხვა ფუნქციების შეს-რულება. კონტროლი ყველა ხელმძღვანელის თანამდებობრივი მოვალეობის ნაწილია.   



32  Кванталиани Моника официальный представитель Европейского университета (г.Киев) международный информационный центр „кавкасия +“студентка  третего курса Кутаисского отделения  Тбилисского учебного центра  Контроль – фундаментальный элемент процесса управления Резюме Необходимость контроля в любой организации является состав-ной частью менеджеровой деятельности. Контроль фундаментальный элемент процесса управления. С его участием существует возможность выполнения других функций менеджмента. Контроль часть должност-ных обязанностей всех руководителей. Научный руководитель-Какауридзе Марина, академик Академии наук туризма Грузии  Kvantaliani Monika Control is a fundamental element of the management process Summary The need for control in any organization is an integral part of managerial activity. Control is a fundamental element of the management process. With his participation, it is possible to perform other management functions. Control part of the duties of all managers. Research supervisior-Kakauridze Marina           



33  ჩინჩალაძე ზურაბი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე–3 კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  კომპანიის  იმიჯის  ფორმირების    ინფორმაციული ფაქტორები        ინფორმაციული სისტემების შექმნა და ფუნქციონირება მჭიდროდ არის დაკავშირებული ტექნოლოგიის ცნებასთან. ინ-ფორმაციული სისტემის ძირითადი მიზანია სრული, დროული და უტყუარი ინფორმაცია მიაწოდოს მომხმარებელს მართვის სა-თანადო ფუნქციის განხორციელებისთვის. ასეთი ინფორმაცია კი არის შედეგი ინფორმაციული ტექნოლოგიის შესრულებისა. სა-ინფორმაციო ტექნოლოგიების თავისებურებანი ისაა, რომ მასში შრომის საგანს და შრომის პროდუქტს ინფორმაცია წარმოადგენს, ხოლო შრომის იარაღები – გამოთვლითი ტექნიკისა და კავშირ-გაბმულობის საშუალებებია. ინფორმაციული ტექნოლოგიები არის ერთ-ერთ იმ იარაღ-თაგანი, რომელსაც მენეჯერები უნდა იყენებდნენ ცვლილებების განსახორციელებლად. კომპიუტერული ტექნიკა არის ის მოწყო-ბილობები, რომლებიც გამოიყენება ინფორმაციულ სისტემებში მონაცემთა შეტანის, დამუშავებისა და შედეგების მისაღებად. თა-ვის მხრივ, ავტომატიზებული ინფორმაცული ტექნოლოგია გუ-ლისხმობს კომპიუტერების, პროგრამული უზრუნველყოფისა და კავშირგაბმულობის თანამედროვე საშუალებების გამოყენებას მონაცემთა მიმართ სისტემურად ორგანიზებული ოპერაციათა ერთობლიობის შესრულებაში.         



34  დღესდღეისობით ინფორმაციული ტექნოლოგია მხოლოდ ასეთნაირად განიხილება და ავტომატიზაციის საშუალებების გა-მოყენება თავისთავად იგულისხმება. ყოველ კონკრეტულ ამო-ცანის გადაწყვეტას თავისი შესაბამისი ინფორმაციული ტექნო-ლოგია გააჩნია. მკაცრად განსაზღვრული ცალკეული ინფორმაცი-ული პროცესების ერთობლიობა ანუ ინფორმაციული ტექნოლო-გიის რეალიზაცია იძლევა ამოცანის გადაწყვეტის შედეგს.  ყო-ველი ტექნოლოგია შესდგება გარკვეული თანმიმდევრული სამუ-შაოებისაგან. ინფორმაციულ ტექნოლოგიაში შემადგენელი სამუშაოების სტრუქტურა შემდეგია: მთელი ტექნოლოგია იყოფა ტექნოლო-გიურ პროცესებად, თავის მხრივ ტექნოლოგიური პროცესები შე-დგება პროცედურებისაგან, პროცედურები კი – ელემენტარული მარტივი ოპერაციებისაგან (მოქმედებებისაგან). ინფორმაციული ტექნოლოგიები სტანდარტული შედგენილობის არ შეიძლება იყოს, რადგან გადასაწყვეტი ამოცანების ალგორითმები ერთმა-ნეთისგან განსხვავდებიან როგორც სტრუქტურით, ასევე ოპე-რაციათა შესრულების თანმიმდევრობითაც.         ინფორმაციული ტექნოლოგიები ერთმანეთისაგან გან-სხვავდებიან შედგენილობის, ოპერაციათა თანმიმდევრობის ავ-ტომატიზაციის ხარისხის მიხედვით და რაც მთავარია – სიახლით. სტანდარტიზაციას არ ექვემდებარება აგრეთვე ტექნოლოგიური პროცესები და ინფორმაციული პროცედურები. ახალი ინფორმა-ციული ტექნოლოგია – ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც დაფუძ-ნებულია ავტომატიზებული სამუშაო ადგილისა და ქსელის პირობებში მომხმარებლის აქტიურ მონაწილეობაზე ინფორმა-ციულ პროცესებში მაღალეფექტური პროგრამული პროდუქტე-ბის გამოყენებით. საბოლოო მომხმარებელი ახალი ინფორმა-ციული ტექნოლოგიის გამოყენებით (ანუ ვისაც დამუშავებული ინფორმაცია სჭირდება მმართველობითი გადაწყვეტილების მისა-ღებად), თვითონ მონაწილეობს ინფორმაციის დამუშავების და 



35  გარდაქმნის პროცესში, რისთვისაც მისი სამუშაო ადგილი აღჭურ-ვილია არაძვირადღირებული და მაღალმწარმოებლური პერსო-ნალური კომპიუტერით, კომუნიკაციის უახლესი საშუალებებით, პროგრამული საშუალებების მდიდარი არსენალით.  ამავე დროს, საბოლოო მომხმარებელს არც სჭირდება პრო-გრამირების ცოდნა. მან საკმარისია იცოდეს ზოგადი და პრობ-ლემური დანიშნულების პროგრამირების გამოყენება. ახალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში ფართოდ არის გამოყენებული დაშიფრული ცოდნის ბაზები, მონაცემთა ბაზები და ფაილები ლოკალური და გამოთვლითი ქსელების წყალობით. ახალი ინ-ფორმაციულ ტექნოლოგიებში მომხმარებელი აშკარად შეიგ-რძნობს მაღალი დონის მოხერხებულ ინტერფეისს – აპარატურუ-ლი და პროგრამული საშუალებების ერთობლიობას ინფორმაცი-ული ურთიერთობების საიმედო და მყარი მდგომარეობის უზ-რუნველსაყოფად. ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები გამო-ირჩევიან სრულიად ახალი, ფიზიკურად და თვისობრივად უნი-კალური ტექნოლოგიებით.   გამოყენებული ლიტერატურა 1.  ბარათაშვილი ე., თაკალანძე ლ., აბრალავა ა. მენეჯმენტი და   ადმინისტრირება, თბ., 2007 წ.- .   2. ბარათაშვილი ე., თაკალანძე ლ. მენეჯმენტი და ადმინისტრი-რება: თბ., 2011 წ. – 832 გვ.   3. შენგელია თ. ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები, გამომცემლობა “ახალი საქართველო”, თბილისი, 2008 წ. -  650 გვ.        



36  ჩინჩალაძე ზურაბი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე–3 კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი კომპანიის  იმიჯის  ფორმირების  ინფორმაციული ფაქტორები რეზიუმე          ინფორმაციული სისტემის ძირითადი მიზანია სრული, დროული და უტყუარი ინფორმაცია მიაწოდოს მომხმარებელს მართვის სათანადო ფუნქციის განხორციელებისთვის. ახალი ინ-ფორმაციული ტექნოლოგია დაფუძნებულია ავტომატიზებული სამუშაო ადგილისა და ქსელის პირობებში მომხმარებლის აქ-ტიურ მონაწილეობაზე ინფორმაციულ პროცესებში მაღალეფექ-ტური პროგრამული პროდუქტების გამოყენებით.  Чинчаладзе Зураб Учебный университет Академии наук туризма Грузии,  студент третего курса  Информационные факторы формирования имиджа компании Резюме Основной целью информационной системы является пре-доставление полной, своевременной и точной информации потре-бителю для осуществления соответствующей функции управления. Новая информационная технология в условиях автоматизирован-ных рабочих мест и сетей основана на активном участии потреби-теля в информационных процессах с использованием высокоэффек-тивных программных продуктов. Научный руководитель-Какауридзе Марина, академик Академии наук туризма Грузии 



37  Cincaladze Zurab Information factors of formation of company image Summary The main purpose of the information system is to provide com-plete, timely and accurate information to the consumer for the imple-mentation of the relevant management function. New information tech-nology in the conditions of automated workplaces and networks is based on the active participation of the consumer in information processes us-ing highly effective software products. Research supervisior-Kakauridze marina   კუხალაშვილი გიორგი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე–3 კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  კომპანიის  სახის  შექმნა საქართველოში PR-ის ცნებას ხშირად აიგივებენ PR-კამ-პანიების ჩატარებასა და სანახაობასთან. მისი  როლი გაცილებით უფრო წონადია და ამ სანახაობას წინ უძღვის მეტად მნიშვნე-ლოვანი და რთული სამუშაო. სპონტანურობა დამღუპველია ნე-ბისმიერი კომპანიისათვის. PR-სამსახურის ძირითადი ამოცანაა სწორი დაგეგმარებისა და დროული აქციების ჩატარების გზით ფირმის სახისა და კარგი რეპუტაციის შექმნა.        პირველი შთაბეჭდილება შეიძლება არ იყოს სწორი, მაგრამ უმეტესწილად იგი მტკიცეა. ვეცნობით ადამიანს თუ კომერციულ ფირმას დეტალური ანალიზის დრო და საშუალება არ გვაქვს. ამიტომ პირველი, რაც იქცევს ყურადღებას - იმიჯია.  იმიჯი PR-ის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. PR-ის სპეციალისტის 



38  მთავარი ამოცანაა მომხმარებლის ყურადღების გამახვილება ყველა იმ პოზიტიურ მხარეზე, რაც კი გააჩნია ამა თუ იმ ფირმას. კომპანიის იმიჯს განაპირობებს იმ დახასიათების ერთობ-ლიობა, რომელიც მომხმარებელს საერთო წარმოდგენას აძლევს ფირმის საქმიანობის შესახებ. არსებობს საბაზო თვისებები, რომ-ლებიც დამახასიათებელია კომერციული ორგანიზაციის ნების-მიერი სახისათვის და მათი ინტერპრეტირება აუდიტორიის სპე-ციფიკაზეა დამოკიდებული. იმიჯის ამოცანაა ამ თვისებების სწო-რი გაშუქება და გარკვეული ტექნოლოგიების გამოყენებით, ამ თვისებებზე ადექვატური წარმოდგენის შექმნა აუდიტორიის სხვადასხვა ჯგუფისთვის.  კომპანიის იმიჯი უნდა შეესაბამებოდეს კომპანიის გან-ვითარების სტრატეგიას, რომელიც ეყრდნობა ბაზრის მოთხოვ-ნების დაკმაყოფილებას. კომპანიის იმიჯი უნდა ემთხვეოდეს სა-ზოგადოების განვითარების იმ ეტაპს, რომელშიც მოცემულ კომ-პანიას უწევს არსებობა. კორპორაციული იმიჯის მართვის პროცესი იწყება კომპა-ნიის კურსის, შეხედულებების და სოციალური მისიის ჩამოყალი-ბებით. შემდეგ განისაზღვრება კორპორაციული ინდივიდუა-ლურობა. კორპორაციული ინდივიდუალურობა შეიცავს გარკვე-ულ თვისებებს, რომლებიც ახასიათებენ კორპორაციულ კულტუ-რას, ფასეულობებს, აზრებსა და ქცევის ნორმებს. კომპანიას თა-ვისი სტილი უნდა გააჩნდეს. ორგანიზაციის სტილი შეიცავს კომ-პანიის “ცხოვრების წესს”, იმას, თუ როგორ გამოიყენება მატერი-ალური,  ფინანსური, საინფორმაციო, ადამიანური და სხვა რესურ-სები. იმის შემდეგ, რაც ყალიბდება კომპანიის ხასიათი, საჭიროა ამ ინდივიდუალური და სხვებისაგან კარგად გამორჩეული ხა-სიათის მიზნობრივ ჯგუფებამდე მიტანა .მაგრამ უმეტეს შემ-თხვევაში კომპანიის ხელმძღვანელს არა აქვს დრო და სახსრები იმისთვის, რომ იმიჯის განვითარებას სასურველი მიმართულება 



39  მისცეს. ამ შემთხვევაში ყალიბდება ე.წ. სტიქიური იმიჯი. სტი-ქიურ იმიჯს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები გააჩნია. PR-ის სპეციალისტის ამოცანაა სტიქიური იმიჯი თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს.ეს პროცესი რამდენიმე ეტაპს შეიცავს.          თავდაპირველად საჭიროა უკვე არსებული იმიჯის დაფიქ-სირება. ამისთვის კომპანიის ხელმძღვანელობას შეუძლია სხვა-დასხვა ხერხს მიმართოს: გამოკითხვა, ანკეტირება, გამოკვლევა და სხვა.          შემდეგ ეტაპზე გამოყოს უკვე არსებული იმიჯის პოზიტიუ-რი და ნეგატივური მხარეები. ფირმის მიზნებისგან გამომდინარე, პოზიტიურია იმიჯის ის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ხელს უწყობს დასახული ამოცანების შესრულებას, ნეგატივური კი ის, რომელიც ხელს უშლის. იმიჯთან მუშაობის ბოლო ეტაპი გუ-ლისხმობს უარყოფითი მხარეების ნეიტრალიზების და დადა-ბიტის ხაზგასმის ხერხების გამომუშავებას. ამ ეტაპზე დგინდება იმიჯთან მუშაობის პროგრამა, რომელიც შემდგომში სრულდება. ორგანიზაციის სახე მომხმარებლის ცნობიერებაში ყალიბ-დება ორგანიზაციასთან სხვადასხვა კონტაქტის საფუძველზე: თანამშრომლებთან უშუალო ურთიერთობა, რეკლამის გაცნობა, პრეზენტაციებზე მისვლა და სხვა. ორგანიზაცია ორიენტირე-ბული უნდა იყოს ძირითადი მომხმარებლის ინტერესების შეს-რულებაზე.  ბაზარზე არსებული ფირმის კარგი სახელი თავისთავად დიდ კაპიტალს წარმოადგენს. ფირმის კარგი სახელი და კარგი რე-პუტაცია მისი იმიჯის შემადგენელი ნაწილებია. დღესდღეობით კი ფირმის დადებითი იმიჯი კონკურენტთან ბრძოლის უმძლავრესი იარაღია. როცა ახლადდაარსებული კომპანია გამო-დის ასპარეზზე, მას, რა თქმა უნდა, სჭირდება გარკვეული პოზი-ციების დაკავება.    



40  გამოყენებული ლიტერატურა   1. გურაბანიძე ვ., ქიქოძე ნ., გურესაშვილი ლ. ორგანიზაციული მენეჯმენტი.   ქუთაისი, აწსუ, 2007 წ. – 186 გვ. 2. გურაბანიძე ვ. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“, 2009 წ. – 432 გვ. 3. შენგელია თ. ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები, გამომცემლობა “ახალი საქართველო”, თბილისი, 2008 წ. -  650 გვ.   კუხალაშვილი გიორგი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე–3 კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი   კომპანიის  სახის  შექმნა რეზიუმე კომპანიის იმიჯს განაპირობებს იმ დახასიათების ერთობ-ლიობა, რომელიც მომხმარებელს საერთო წარმოდგენას აძლევს ფირმის საქმიანობის შესახებ. ორგანიზაციის სახე მომხმარებლის ცნობიერებაში ყალიბდება ორგანიზაციასთან სხვადასხვა კონტაქ-ტის საფუძველზე. ბაზარზე არსებული ფირმის კარგი სახელი თავისთავად დიდ კაპიტალს წარმოადგენს.  Кухалашвили Гиорги Учебный университет Академии наук туризма Грузии,  студент третего курса Создание лица компании Резюме Имидж компании предопределяет совокупность той харак-теристики, которая дает потребителю общее представление о дея-тельности фирмы. Лицо организации в сознании потребителя  фор-



41  мируется на основе различных контактов  с организацией. На  рын-ке существующее хорошее имя фирмы само собой представляет большой капитал. Научный руководитель - Какауридзе Марина, академик Акаде-мии наук туризма Грузии   Kuhalashvili Giorgi Creating a company face Summary         The image of the company predetermines the totality of the char-acteristic that gives the consumer a general idea of the firm's activities. The organization's face in the mind of the consumer is formed on the basis of various contacts with the organization. On the market, the ex-isting good name of the company itself is a large capital. Research supervisior-Kakauridze marina  ნიქაბაძე თამარი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  პირველი კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  იმიჯის შექმნის ხელოვნება  ბიზნესის ლიდერების იმიჯი რეალურ ასახვას პოულობს თანამშრობლობის, თავისი კლიენტების ყურადღებაში. პიროვ-ნება, რომელის იმიჯი არ შეესაბამება სათანადო მოთხოვნებს, დი-დხანს ვერ გააგრძელებს კარირას ბიზნესში.  იმიჯი არის არა იმ-დენად ყურადღების მიპყრობის საშუალება, რამდენადაც თავისი აუდიტორიის  მოთხოვნბისადმი რეაგირების საშუალება. აუდი-



42  ტორიას  აქვს სურვილი დაინახოს ბიზნესის ლიდერი ასეთი, რო-გორიც მას სურს. ამაში კი ლიდერს დახმარებას უწევს პიარი. იგი აიძულებს ადამიანს, იყოს ჭკვიანი, მომხიბვლელი, ისეთი, რომე-ლსაც შესაძლებელია ენდო. იმიჯის შექმნის პირველი ნაბიჯი საკუთარი თავის შეფა-სებით იწყება. სრულ სურათს ჩვენი იმიჯის შესახებ მოგვცემს შემდეგ კითხვებზე პასუხები: როგორია ჩემი ხასითი? რა მომწონს და რა არა? რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები მაქვს?          იმიჯის შექმნის მეორე საფეხური, გარე და შიდა  ჯგუფებს მოიცავს, რომლებიც ჩვენი იმიჯის დიაგნოსტირებისათვის უნ-და გამოვკითხოთ. შიდა ჯგუფი: ოჯახის წევრები, ახლო მეგობ-რები, ნათესავები და ა.შ გარე ჯგუფი: კოლეგები, ახლობლები, თა-ნამშრომლები, მეზობლები და ა.შ როგორ აღგიქვამენ გარშე-მომყოფები?            იმიჯის შექმნის მესამე საფეხური მოიცავს იმის განსაზ-ღვრას, თუ რა ინფორმაციის მიწოდება ან რისი თქმა გსურთ გარ-შემომყოფებისათვის? ვინ ხართ და ვინ ან როგორი გინდათ რომ იყოთ? როგორი იმიჯი გინდათ გქონდეთ: საქმიანი, მეგობრული, გულუბრყვილო თუ კრეატიული? მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს მიერ შერჩეული იმიჯი ემთხვეოდეს თქვენს ხასიათს და ღირებუ-ლებებს, თუმცა ბევრი მაგალითია, როდესაც იმიჯი არ ემთხვევა პიროვნების ხასიათს და ღირებულებებს. ამ შემთხვევაში იმიჯი დიდხანს ვერ იმუშავებს და არ იქნება შედეგიანი. მეოთხე საფეხური დაგეგმარების პროცესია. გაეცით კით-ხვაზე პასუხი: როგორი იმიჯი მინდა? რისთვის გჭირდებათ იმი-ჯი?  მეხუთე ნაბიჯის მთავარი კომპონეტი განხორცილების გზების იდენთიფიცერებაა. შერჩეული იმიჯი რამდენად აისახება თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაზე, ხასიათზე და ქცევაზე, ასევე რა არხებს იყენებთ საკომუნიკაციოდ და რამდენად ახდენთ თქვენს მიერ შერჩეული ღირებულების პოზიციონირებას და მის მესიჯად გავრცელებას, მაგალითად თუ თქვენ თვლით, რომ ხართ 



43  მეგობრული და მეგობრულობა თქვენი იმიჯის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შესაბამისად ის თქვენ ყოველთვის თან უნდა გახ-ლდეთ, როგორც თქვენი სახე. მექვსე ნაბიჯი მოიცავს მესიჯების განსაზღვრას, მოკლე ლაკონური სიტყვების კომბინაცია, რომელიც წარმოაჩენს თქვენს მთავრ ღირებულებას. მესიჯი უნდა ფიგურირებდეს ყველა სახის კომუნიკაციაში, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ იმიჯის ფორ-მირების პროცესში, იქნება ეს უბრალო შეხვერდა თუ პროექტის პრეზენტაცია. იმიჯის ფორმირების პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენი-ჭება იმიჯის გარეგნულ მხარეს, გარეგნული მხარე კომბინაციაში უნდა იყოს იმიჯის მთავარ ღირებულებასთან (გახსოვდეთ, აღ-ქმის კომპონეტში თმა პირველ ადგილას დგას და არა თვალები). იმიჯის შექმნის მერვე საფეხური რესურსების გამოყოფას და მართვას მოითხოვს. რადგან იმიჯის შექმნაში ჩვენ ვმუშაობთ კომუნიკაციის და გარეგნული მხარის გაუმჯობესებაზე და ახალი ღირებულებების მორგებაზე, მიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ უფრო მეტი ადამიანური, ფინანსური და მატერიალური რესურსები დაგვჭირდება იმიჯის ფორმირებისთვის და მზად უნდა ვიყოთ ამ რესურსების ეფექტურად გამოყენებისთვის, რომ საფრთხე არ შეექმნას ჩვენს იმიჯს. იმიჯის შექმნის მეცხრე საფეხური მოიცავს შეფასებით ნა-წილს, რომელიც ძირითადად შემდეგ კითხვებზე პასუხობს: რამ-დენად კარგად მუშაობს თქვენი იმიჯი? ზუსტად ისე აღგიქვამენ ზემოთ მოყვანილი ჯგუფები თქვენ, როგორც ჩაიფიქრეთ თუ არა? რომელმა თქვენმა არხმა იმუშავა? რა შთაბეჭდილება დატოვეთ ახალი იმიჯით და როგორ იმოქმედა იმიჯმა თქვენზე და თქვენს საქმიანობაზე? იმიჯის შექმნის ბოლო საფეხური კონტროლის და გადა-მოწმების კომპონენტებს მოიცავს. კითხვებზე პასუხი მოგცემთ შესაძლებლობას გაანალიზოთ და შეაფასოთ თქვენი იმიჯი. რა 



44  კითხვებიც გქონდათ დასმული იმიჯის შექმნის პირველ საფე-ხურზე იგივე უნდა გავიმეოროთ, რომ დავინახოთ გვაქვს თუ არა ცვლილებები და როგორია ცვლილებები დადებითი თუ უარ-ყოფითი, რა თქმა უნდა, იმიჯის შექმნის შემდეგ.გარკვული დრო უნდა გავიდეს მანამ სანამ შევაფასებთ ჩვენს ახალ იმიჯს.  გამოყენებული ლიტერატურა 1. გურაბანიძე ვ., ქიქოძე ნ., გურესაშვილი ლ. ორგანიზაციული მენეჯმენტი. ქუთაისი, აწსუ, 2007 წ. – 186 გვ. 2. ურაბანიძე ვ. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“, 2009 წ. – 432 გვ. 3. შენგელია თ. ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები, გა-მომცემლობა “ახალი საქართველო”, თბილისი, 2008 წ. -  650 გვ.    ნიქაბაძე თამარი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  პირველი კურსის  სტუდენტი  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  იმიჯის შექმნის ხელოვნება  რეზიუმე ბიზნესის ლიდერების იმიჯი რეალურ ასახვას პოულობს თანამშრობლობის, თავისი კლიენტების ყურადღებაში. იმიჯის შექმნის პროცესი საკუთარი თავის შეფასებით იწყება. აუდიტო-რიას  აქვს სურვილი დაინახოს ბიზნესის ლიდერი ასეთი, როგო-რიც მას სურს. ამაში კი ლიდერს დახმარებას უწევს პიარი.   



45  Никабадзе Тамар Учебный университет Академии наук туризма Грузии,  студентка первогого курса  Искусство создания имиджа Резюме        Имидж лидеров бизнеса получает реальное отражение во вни-мании сотрудников, своих клиентов. Процесс создания имиджа начинается с оценки самого себя. Аудитория желает видеть лидера бизнеса такого какого она желает. В этом лидеру помогает пиар. Научный руководитель-Какауридзе Марина, академик Академии наук туризма Грузии  Nikabadze Tamar The art of creating an image Summary         The image of business leaders gets a real reflection in the attention of employees, their customers. The process of creating an image begins with the evaluation of oneself. The audience wants to see the leader of the business as she desires. In this leader helps PR. Research supervisior-Kakauridze Marina             



46  სულამანიძე ოთარი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  პირველი კურსის სტუდენტი  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  მმართველობითი  გადაწყვეტილების მიღება  მენეჯმენტის სისტემაში.  გადაწყვეტილების მიღება გულისხმობს ალტერნატივის არჩევას. ადამიანის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები შეიძ-ლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, ან ნაკლებად მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრების თანამგზავრის არჩევა, ნაკლებად მნიშვნელოვანი - სამუშაო ტანსაცმლის შერჩევა.        მენეჯმენტის სისტემაში  მმართველობითი გადაწყვეტილება ეს არის კონკრეტული  მიზნის მისაღწევად არსებული მრავალი ვარიანტიდან საუკეთესოს შერჩევა. იგი მიიღება წარმოდგენილი ვარიანტების ანალიზის, პროგნოზირების, ოპტიმიზაციისა და ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე. მმართველობითი გა-დაწყვეტილების მიზანს წარმოადგენს მოიძებნოს ყველაზე ოპ-ტიმალური გზა სასურველი შედეგის მისაღებად. სასურველი მი-ზანი შეიძლება იყოს: ახალი პროდუქციის ათვისება, ხარისხის გა-უმჯობესება, ორგანიზაციული პრობლემის ლიკვიდაცია, ან მისი მაქსიმალური შემცირება, რითაც ორგანიზაციის სამოქმედო პარა-მეტრები უახლოვდება სასურველს, პროგნოზირებულს. წარმოდგენილი  ამოცანების გადასაწყვეტად საჭიროა, რომ გენერალურმა მენეჯერმა მოამზადოს სათანადო მმართველობი-თი გადაწყვეტილება.   



47  ჩვეულებრივ, გადაწყვეტილების მიღებისას არსებობს მის-დამი მიდგომის სამი ვარიანტი (სახე), ესენია: ინტუიცია, განსჯა და რაციონალური გადაწყვეტილება. ინტუიციური გადაწყვეტილების მიღებისას ადამიანები ეყ-რდნობიან საკუთარ შეგრძნებას, რასაც ადამიანის “მეექვსე გრძნო-ბას” უწოდებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ინტუიცია საკმაოდ ხში-რად მართლდება გამოცდილების შეძენასთან ერთად, მენეჯერი, რომელიც ორიენტაციას იღებს მხოლოდ ინტუიციაზე, ხდება შემ-თხვევითობის ტყვე და სტატისტიკის თვალთახედვით მისი შანსი სწორ არჩევანზე არც თუ ისე მაღალია. განსჯაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება ბუნებრივია მოიცავს ინტუიციურ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ინტუიციური გა-დაწყვეტილებისაგან განსხვავებით, მას საფუძვლად უდევს ასევე ცოდნა და წარსულის გააზრებული გამოცდილება. მათი (ცოდ-ნისა და გამოცდილების) გათვალისწინებით და დღევანდელი ინტუიციური შეგრძნებით აირჩევა ის ვარიანტი, რომელმაც წარ-მატება უნდა მოგვიტანოს. გადაწყვეტილების მიღების აღნიშნუ-ლი ხერხი ინტუიციურ გადაწყვეტილებასთან შედარებით უფრო საიმედოა და ამასთან, ყურადღებას იპყრობს თავისი სისწრაფითა და სიიაფით, თუმცა მისი საიმედობა ბოლომდე არ არის დაცული.   კერძოდ, განსჯის სისუსტე იმაშიც მდგომარეობს, რომ ამ-გვარი  მიდგომისას ხელმძღვანელი ისწრაფვის იმოქმედოს უპი-რატესად იმ მიმართულებით, რომელიც მისთვის კარგად არის ცნობილი, რის შედეგადაც ის შეგნებულად (თუ შეუგნებლად) რისკავს და ხელიდან უშვებს სხვა სფეროში მიღწეულ უფრო კარგ შედეგებს. ეს განსაკუთრებით კარგად გამოვლინდება ხოლმე უნიკალურ და რთულ სიტუაციებში, აგრეთვე, ისეთ სიტუაციე-ბში, რომლებიც ახალია ორგანიზაციისათვის. თუ ახალ პირობებ-ში მენეჯერი დაეყრდნობა მხოლოდ გამოცდილებას, მან შეიძლება მიიღოს არასწორი გადაწყვეტილება და ხელიდან გაუშვას უფრო ეფექტიანი ალტერნატივა.  



48        რაციონალური გადაწყვეტილება კი აერთიანებს განსჯაზე და-ფუძნებულ გადაწყვეტილებებს და ამიტომ, ბუნებრივია, მოიცავს ასევე ინტუიციურ გადაწყვეტილებასაც. მაგრამ რაციონალური გადაწყვეტილება მათგან განსხვავდება იმით, რომ ის, ამავე დროს, ეყრდნობა არსებული სიტუაციის ეკონომიკურ დასაბუთებას, რომელიც ამყარებს გადაწყვეტილების საიმედოობას. ამასთან, იმისდა მიხედვით აღნიშნული ეკონომიკური დასაბუთებები რამდენად მეტია, ან ნაკლებია, იმასთან შედარებით, რაც საკმარი-სი იქნებოდა ოპტიმალური გადაწყვეტილების მისაღებად, თვით რაციონალურ გადაწყვეტილებაში განასხვავებენ: ინერტულ, გა-წონასწორებულ და სარისკო გადაწყვეტილებებს. ინერტული გადაწყვეტილებები ფრთხილი ძიების შედეგს წარმოადგენს. აქ საკონტროლო და დასაზუსტებელი მონაცემები იმაზე მეტია,  ვიდრე ეს საჭირო იყო. ასეთი გადაწყვეტილება ხა-სიათდება მენეჯერის მიერ ყველა ვარიანტის ძირფესვიანი შეფა-სებით, საქმისადმი ზეკრიტიკული მიდგომით. ამიტომაც, ამგვარ გადაწყვეტილებებში ძნელად თუ აღმოვაჩენთ რაიმე სიახლეს, ორიგინალობასა და ნოვატორობას.        სარისკო გადაწყვეტილებების ავტორები არ თხოულობენ თა-ვიანთი მოსაზრებების საფუძვლიან დასაბუთებას. თუ მენეჯერი დარწმუნებული არის საკუთარ შესაძლებლობებში, არ უშინდება არავითარ წინააღმდეგობებს. გაწონასწორებულ  გადაწყვეტილებებს ღებულობენ მენე-ჯერები, რომლებიც დიდი ყურადღებით ეკიდებიან ყველა მოსაზ-რებას და  შემოთავაზებულ წინადადებას. და თუ ისინი საკმა-რისად არის დასაბუთებული, ღებულობენ სათანადო გადაწყვე-ტილებებს. საერთოდ, ასეთ მენეჯერებს, გადაწყვეტილების მიღე-ბამდე უკვე ჩამოყალიბებული აქვთ მისი ძირითადი იდეა.  გამოყენებული ლიტერატურა 1.ყამარაული ს., გუგუშვილი ე., ყამარაული ლ. მენეჯმენტის საფუძვლები,  სახელმძღვანელო, თბ., მერიდიანი, 2009. – 420 გვ.  



49  2.შენგელია თ. ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები, გამომცემლობა “ახალი საქართველო”, თბილისი, 2008. -  650 გვ.  3.შუბლაძე გ., მღებრიშვილი ბ., წოწკოლაური ფ. მენეჯმენტის საფუძვლები/: [სახელმძღვ. უმაღლ. სასწ. სტუდ.] / გიორგი შუბლაძე, ბაბულია მღებრიშვილი, ფიქრია წოწკოლაური - თბ. : უნივერსალი, 2008 – 288 გვ.    სულამანიძე ოთარი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  პირველი კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  მმართველობითი  გადაწყვეტილების მიღება მენეჯმენტის სისტემაში რეზიუმე        მენეჯმენტის სისტემაში  მმართველობითი გადაწყვეტილება მიიღება წარმოდგენილი ვარიანტების ანალიზის, პროგნოზირე-ბის, ოპტიმიზაციისა და ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველ-ზე. მმართველობითი გადაწყვეტილების მიზანს წარმოადგენს  ყველაზე ოპტიმალური გზის მოძებნა სასურველი შედეგის მისაღებად.           



50  Суламанидзе Отар Учебный университет Академии наук туризма Грузии, студент перво-гого курса  Принятие управленческих решений в системе менеджмента Резюме В системе менеджмента управленческие решения принима-ются на основе анализа представленных вариантов, прогнозирова-ния, оптимизации и экономического обоснования. Целью управ-ленческого решения является поиск самого оптимального пути для получения желаемого результата. Научный руководитель-Какауридзе Марина, академик Академии наук туризма Грузии  Sulamanidze Otar Adoption of managerial decisions in the management  system Summary         In the management system, management decisions are made on the basis of analysis of the presented options, forecasting, optimization and economic justification. The goal of the management solution is to find the most optimal way to obtain the desired result. Research supervisior-Kakauridze Marina            



51  რობაქიძე სალომე საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  ხელმძღვანელობის სტილი თანამედროვე მენეჯმენტში     ხელმძღვანელობის სტილი ეს არის მენეჯერის ქცევის მა-ნერა დაქვემდებარებულ პერსონალთან ურთიერთობაში და მათ-ზე გავლენის მოხდენა ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად.  მე-ნეჯმენტში ხელმძღვანელობის სტილს ახასიათებენ, როგორც და-სახული ამოცანების შესრულებისთვის გამოყენებული უფლება-მოსილებათა დელეგირების ხარისხსი, ხელმძღვანელის მიერ გამოყენებული ძალაუფლების ფორმები, ადამიანურ ურთიერთო-ბებზე ზრუნვა და ა. შ. ყველა ორგანიზაცია ინდივიდების უნიკალური კომბინა-ციაა. უნიკალური პირონებაა ყველა ხელმძღვანელიც. ამიტომ ძნე-ლია ხელმძღვანელობის სტილის მიკუთვნება რომელიმე ერთი კატეგორიისათვის. დღეს მოქმედი კლასიფიკაციის მიხედვით, განასხვავებენ ხელმძღვანელობის ავტოკრატიულ, დემოკრატი-ულ და ლიბერალურ სტილს.  ავტოკრატიული ხელმძღვანელი ფლობს საკმაო ძალაუფ-ლებას იმისათვის, რომ შემსრულებელებს თავს მოახვიოს მისი გადაწყვეტილება და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ის ისე შესრულდეს, როგორც მას სურს.  ასეთი აზროვნების გამო ავტოკრატი ახდენს ყველა უფ-ლებათა ცენტრალიზაციას და ორგანიზაციის პერსონალს თით-ქმის არ აძლევს თავისუფლებას, მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვე-ტილებათა მიღების პროცესში. სამუშაოს შესრულების მიზნით ავ-



52  ტოკრატს შეუძლია ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხელქვეითზე. ზოგ-ჯერ ავტოკრატი გაურბის იძულებას და იყენებს წახალისებას, ე.ი. გამოდის „კეთილად განწყობილი“ ავტოკრატის როლში. ხელქვე-ითების განწყობილებასა და კეთილდღეობაზე ზრუნვის მიუ-ხედავად ავტოკრატი რჩება ავტოკრატად, რადგან გადაწყვეტი-ლების მიღებისა და შესრულების პროცესში ინარჩუნებს ფაქტიურ ძალაუფლებას. დემოკრატიულ ხელმძღვანელი. დაქვემდებარებულ მუშა-კებზე ავტოკრატიული ხელმძღვანელებისაგან განსხვავებული შე-ხედულებები აქვთ დემოკრატიულ ხელმძღვანელებს.  ორგანიზაციები, სადაც გაბატონებულია ხელმძღვანელო-ბის დემოკრატიული სტილი, ხასიათდება უფლებამოსილებათა დეცენტრალიზაციის მაღალი ხარისხით. ხელქვეითები აქტიუ-რად მონაწილეობენ გადაწყვეტილებათა მიღებაში და სარგებ-ლობენ დავალებათა შესრულების პროცესში მაღალი თავისუფ-ლებით. დემოკრატიული ხელმძღვანელი თავისი სამუშაო დროის დიდ ნაწილს ხარჯავს ცალკეული მცირე ჯგუფის მიზნების ორგანიზაციის საერთო მიზნებთან შესაბამისობაში მოყვანაზე, აგრეთვე, ჯგუფის აუცილებელი რესურსებით უზრუნველყო-ფაზე.  მაღალ იერარქიულ საფეხურზე მყოფი დემოკრატიული ხელმძღვანელი ცდილობს, დაარწმუნოს ხელქვეითები თვითონ გადაწყვიტონ წარმოშობილი პრობლემები და არ ეძებონ ხელ-მძღვანელთა მხრიდან დახმარება ან მოწონება. ამასთან იგი დიდ ენერგიას ხარჯავს ორგანიზაციაში ღია ატმოსფეროს შექმნაზე, რომ არ მოერიდოთ დაქვემდებარებულ მუშაკებს მასთან მისვლა რჩევის მისაღებად. დემოკრატიული ხელმძღვანელი გამოდის რჩევის მიმცემის როლში. უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე მენეჯმენტი უპირატესო-ბას ანიჭებს ხელმძღვანელობის დემოკრატიულ სტილს. თუმცა, გარკვეულ (დაძაბულ) სიტუაციებში, ხელმძღვანელის მხრიდან საკუთარ თავზე სრული პასუხიმგებლობის აღების დროს 



53  შეიძლება გამოყენებული იქნას მართვის ავტოკრატიული სტილი. როგორც წესი, მათი ეფექტიანობა დამოკიდებულია კონკრეტულ სიტუაციაზე. ამიტომ კარგი ხელმძღვანელი ყოველთვის აანა-ლიზებს შექმნილ ვითარებას და მხოლოდ ამის საფუძველზე ირჩევს მოქმედების კურსს. ხელმძღვანელობის ლიბერალური სტილი. შეიძლება ით-ქვას, რომ ხელმძღვანელის ლიბერალიზმი ყველა შემთხვევაში წამგებიანია ორგანიზაციისათვის. ლიბერალი ხელმძღვანელი ურიგდება უარყოფით მოვლენებს, რაც მავნე შემწყნარებლობად უნდა ჩაითვალოს, რადგან ასეთ პირობებში ძირითადად იზრდება მუშაკთა მიერ დისციპლინის დარღვევის შემთხვევათა რაოდე-ნობა და მცირდება ორგანიზაციის ეფექტიანად ფუნქციონირების შესაძლებლობები. ხელმძღვანელი, რომელსაც სურს იყოს ეფექტიანი მენე-ჯერი, არ დაუშვებს მისი მთელი კარიერის მანძილზე ხელმძღვა-ნელობის ერთი რომელიმე ერთ სტილის გამოყენებას. უნდა ით-ქვას, რომ დღეს უპირატესობას ანიჭებენ ხელმძღვანელობის დე-მოკრატიულ სტილს, თუმცა განსაკუთრებულ სიტუაციებში, იგი არ გამორიცხავს მართვის ავტოკრატიული სტილის გამოყენებას და პერსონალის მხრიდან მცირედი დარღვევის შემთხვევაში, შეიძლება უკეთესი იყოს გარკვეული ლიბერალობაც. მაშასადამე, ხელმძღვანელობის „საუკეთესო სტილად“ უნდა ჩაითვალოს „ადაპტირებული“ ან „რეალობაზე ორიენტირებული“ სტილი. მხოლოდ მართვისადმი სიტუაციური მიდგომა უზრუნველყოფს დადებითი შედეგების მიღებას.  გამოყენებული ლიტერატურა 1.გარეთ რ. ჯონსი, ჯენიფერ მ. ჯორჯი, თანამედროვე მენეჯ-მენტის საფუძვლები, თბ., 2006. -303 გვ. 2.გაბადაძე ი., წერეთელი ი., ჯულაყიძე ე. კორპორაციათა სტრა-ტეგია და ტაქტიკა, ქუთაისი, აწსუ, 2007 წ. – 156 გვ. 3.გურაბანიძე ვ., ქიქოძე ნ., გურესაშვილი ლ. ორგანიზაციული მენეჯმენტი. ქუთაისი, აწსუ, 2007 წ. – 186 გვ. 



54  რობაქიძე სალომე საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  ხელმძღვანელობის სტილი თანამედროვე მენეჯმენტში რეზიუმე მენეჯმენტში ხელმძღვანელობის სტილს ახასიათებენ, რო-გორც დასახული ამოცანების შესრულებისთვის გამოყენებული უფლებამოსილებათა დელეგირების ხარისხსი, ხელმძღვანელის მიერ გამოყენებული ძალაუფლების ფორმები, ადამიანურ ურთი-ერთობებზე ზრუნვა. მხოლოდ მართვისადმი სიტუაციური მიდ-გომა უზრუნველყოფს დადებითი შედეგების მიღებას.    Робакидзе саломе Учебный университет Академии наук туризма Грузии, студентка третего курса Стиль руководства в современном мененджменте Резюме        В менеджменте стиль руководства характеризуют как качество делегирования полномочий для выполнения намеченных задач, формы использованной руководителем власти, заботу о человече-ских взаимоотношениях. Лишь ситуационный подход к управле-нию обеспечивает получение положительного результата.  Научный руководитель-Какауридзе Натела, академик Академии наук туризма Грузии   



55  Robacidze Salome Style management in the modern management Summary         In management, the management style is characterized as the qual-ity of delegation of authority for the fulfillment of the assigned tasks, the form used by the head of government, care for human relations. Only a situational approach to management ensures a positive result. Research supervisior-Kakauridze Natela    შანიძე მარიამი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, საქართველოს  ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  პერსონალის სამუშაო გარემო და შრომის ეფექტიანობა        პერსონალის სამუშაო დროის რაციონალური გამოყენებისა და, საერთოდ, მუშაობის ეფექტიანობის ამაღლების მნიშვნე-ლოვანი პირობაა მთლიანად ორგანიზაციაში და მის სტრუქ-ტურულ ქვედანაყოფებში შრომის ნორმალური პირობებისა და შრომისა და დასვენების რაციონალური შინაგანაწესის დამკვიდ-რება. შრომა ნორმალურ, კეთილსასურველ პირობებში უნდა მიმ-დინარეობდეს, ხოლო სამუშაო ადგილების ორგანიზება (დაგეგ-მარება, აღჭურვა) მაქსიმალურად უნდა ითვალისწინებდეს მეც-ნიერებისა და ტექნიკის თანამედროვე მიღწევებს. შრომის ნორმა-ლური პირობები და სამუშაო ადგილების რაციონალური ორ-განიზება არსებითად უწყობს ხელს დაღლილობის შემცირებას, 



56  დროის დაზოგვას, შრომისუნარიანობის ამაღლებას, და საბო-ლოოდ, შრომის ეფექტიანობის ზრდას. სამუშაო ადგილების ორგანიზებისა და შრომის პირობების სრულყოფის ძირითადი ამოცანებია მუშაობის პროცესში აუცი-ლებელი კომფორტის შექმნა, სამუშაო ადგილების ყველა საჭირო საგნით (ინვენტარით) უზრუნველყოფა, სამუშაო ზონაში განლა-გებული საგნების კარგი ხედვა, ადვილი მიღწევადობა, შრომის პი-რობების განმსაზღვრელ ფაქტორთა ოპტიმალურ დონეზე შენარ-ჩუნება და სხვა. შრომის ეფექტიანობასა და დროის რაციონალურ გამოყენებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შრომის ოპტიმალური გარემო (სანიტარულ-ჰიგიენური და სოციალურ-ფსიქოლოგიური) პირობების უზრუნველყოფა.  გონებრივი შრომით დაკავებული მომუშავეები უმეტესად მთელი ინფორმაციის 80-90 %-ს მხედველობის საშუალებით იღებენ. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მათი სამუ-შაო ადგილის რაციონალურ განათებას. განათების დონე, უპირ-ველესად, თვით შესასრულებელი სამუშაოს ხასიათზეა დამო-კიდებული. რაც უფრო ზუსტია მხედველობის თვალსაზრისით სამუშაო, განათების მით მაღალი დონეა საჭირო.  მომუშავეთა შრომისუნარიანობის მაღალ დონეზე შესანარ-ჩუნებლად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰაერის ნორმალური ტემ-პერატურისა და ფარდობითი ტენიანობის უზრუნველყოფას. მა-თი რეგლამენტირება სპეციალური სანიტარული ნორმებით ხდება. გონებრივი შრომისას, როცა მეტ-ნაკლებად სერიოზულ ფიზიკურ დატვირთას ადგილი არა აქვს, ჰაერის ნორმალურ ტემ-პერატურად 18-20 გრადუსი ითვლება, ხოლო ტენიანობად – არა უმეტეს 60 პროცენტისა. ზაფხულის თვეებში, როცა შენობაშიც კი ტემპერატურა 30 გრადუსს აჭარბებს, დიდი მნიშვნელობა აქვს სავენტილიაციო და ჰაერის კონდიცირების დანადგარების გამო-ყენებას. 



57  სამუშაო დროის რაციონალური გამოყენება და შრომის ეფექტიანობა მეტად მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ადამი-ანის შრომისუნარიანობაზე. ადამიანის შრომისუნარიანობა, მარ-თალია, ინდივიდუალური თავისებურებებით ხასიათდება, მაგ-რამ არსებობს ყველასათვის საერთო კანონზომიერებები, რომ-ლებიც ნებისმიერ ადამიანს ახასიათებს და მრავალი სახის ფსი-ქოლოგიური და სხვა მაჩვენებლებით დასტურდება, რომ უნდა გამოიყოს სამუშაო დღის განმავლობაში ადამიანის შრომისუ-ნარიანობის დამახასიათებელი სამი პერიოდი, კერძოდ: მუშაობის ტემპში შესვლის პერიოდი, რომელიც სამუშაოს დაწყების პირველი ეტაპია და დაახლოებით 30-60 წუთს გრძელ-დება; ამ დროს ადამიანი და მისი შრომითი პოტენციალი თანდათანობით შედის მუშაობის ტემპში, რადგან ხანგრძლივი შესვენების გამო სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული პირობით-რეფლექსური კავშირების წარმოშობას განსაზღვრული დრო სჭირდება.  ამის შემდეგ იწყება მაღალი შრომისუნარიანობის პერიოდი, როცა ადამიანის ფსიქოფიზიოლოგიური და შრომითი მაჩ-ვენებლები თავის საუკეთესო დონეს აღწევს; ეს პერიოდი დაახ-ლოებით 1.5-2 საათს გრძელდება; დაბალი შრომისუნარიანობის პერიოდი, რომელიც მუშა-ობის დაწყებიდან დაახლოებით სამი საათის შემდეგ იწყებს გამო-ვლენას. იგი განსაკუთრებით თვალში საცემი ხდება სამუშაო დღის ბოლო საათებში და დაღლილობის პროცესის დაწყებითაა განპირობებული; ამ დროს თანდათან უარესდება ადამიანის ორგანიზმის ქმედუნარიანობისა თუ მის საქმიანობის დამახასი-ათებელი მაჩვენებლები. უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაო დღის მეორე ნახევარში (შესვენების შემდეგ) ადამიანის შრომისუნარიანობის დინამიკა იმავე კანონზომიერებებით ხასიათდება, რითაც დღის პირველ ნახევარში, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ დღის მეორე ნახევარში 



58  შედარებით მცირეა მუშაობის ტემპში შესვლის პერიოდი. მიღ-წეული შრომისუნარიანობის მაქსიმალური დონე მაინც ჩამორჩება დღის პირველი ნახევრის ანალოგიურ მაჩვენებელს, ხოლო სამუშაო დღის ბოლოს ეს მაჩვენებლები ყველაზე უარესია. მათ შორის, დღის პირველი ნახევრის ბოლოს, ანუ შესვენების წინა პერიოდის მაჩვენებლებთან შედარებით.  გამოყენებული ლიტერატურა 1. ზუმბურიძე ო. მენეჯმენტის საფუძვლები, სახელმძღვანელო, თბ., სტუ, 2008. - 170გვ.  2. თანამედროვე მენეჯმენტი, თქვენი წარმატების მეგზური, Business Cafe.wordpress.com 2010/02/17 3. თევდორაძე მ., ნასყიდაშვილი ნ., ლოლაშვილი ნ. და სხვ. მენეჯმენტი,  თბ.,  სტუ, 2009 წ.  შანიძე მარიამი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  პირველი კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი პერსონალის სამუშაო გარემო და შრომის ეფექტიანობა  რეზიუმე შრომის ნორმალური პირობები და სამუშაო ადგილების რა-ციონალური ორგანიზება არსებითად უწყობს ხელს დაღლი-ლობის შემცირებას, დროის დაზოგვას, შრომისუნარიანობის ამაღ-ლებას, და საბოლოოდ, შრომის ეფექტიანობის ზრდას. შრომის ეფექტიანობასა და დროის რაციონალურ გამოყენებაზე მნიშვნე-ლოვან გავლენას ახდენს შრომის ოპტიმალური გარემოს პირო-ბების უზრუნველყოფა.    



59  Шанидзе Мариам Учебный университет Академии наук туризма Грузии, студентка первого курса Научный руководитель-Какауридзе Натела, академик Академии наук туризма Грузии  Рабочая среда персонала и эффективность труда Резюме        Нормальные  условия труда и рациональная организация рабо-чих мест существенно способствует снижению усталости, экономии времени, повышению трудоспособности и, в конечном счете, росту производительности труда. На эффективность труда и рациональ-ное использование времени значительное влияние оказывает обес-печение оптимальной среды условий труда.   Shanidze Mariam Working environment of personnel and labor efficiency Summary         Normal working conditions and the rational organization of jobs significantly contribute to reducing fatigue, saving time, increasing work capacity and, ultimately, increasing labor productivity. The effi-ciency of labor and the rational use of time are greatly influenced by the provision of an optimal working environment. Research supervisior-Kakauridze Natela         



60  არსენიძე მარიამი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  პირველი კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  მართვის ადმინისტრაციული მეთოდები  ნებისმიერი ორგანიზაციის თანამშომელთა საქმიანობა მო-ითხოვს მუდმივ კოორდინაციასა და რეგულირებას, კონტროლსა და ორგანიზებას, რაც ძირითადად ადმინისტრაციული მეთოდე-ბით ხორციელდება.  მენეჯმენტის ადმინისტრაციული მეთოდები წარმოადგენს სამმართველო აპარატის (ან, კონკრეტულად მენეჯერის) მიერ დაქვემდებარებულზე ზემოქმედების მაიძულებელ ღონისძიება-თა ერთობლიობას. მართვის ყველა მეთოდი, მათ შორის ეკონომი-კური და ადმინისტრაციული მეთოდები, ერთსა და იმავე ამოცა-ნას ემსახურება. მაგრამ, თუ ეკონომიკური მეთოდები ეფუძნება მატერიალური დაინტერესებისა და მატერიალური პასუხისმგებ-ლობის შედეგად დასახული ამოცანების გადაწყვეტას და არ მოი-თხოვს ყოველდღიურ ადმინისტრაციულ ჩარევას, ადმინისტრა-ციული მეთოდები ითვალისწინებს დავალებების შესრულები-სათვის მართვის ფუნქციების მკაცრ ცენტრალიზაციას. ეკონომი-კური მეთოდები შემსრულებლებს ანიჭებს დამოუკიდებლობას დასმული ამოცანის გადაწყვეტის საქმეში, ადმინისტრაციული მე-თოდები კი – ითვალისწინებს კონკრეტული საშუალებებითა და ხერხებით დავალებათა აუცილებელ შესრულებას. მაშასადამე, ადმინისტრაციული მეთოდებით ხდება შემსრულებელთა ზემოქ-მედება არა ეკონომიკურ ინტერესებზე, არამედ მათ ნება-სურვილ-ზე.  



61  ადმინისტრაციული მეთოდები გულისხმობს მმართველი სუბიექტის მიერ მასთან ორგანულ მთლიანობაში მყოფ სამართავ ობიექტზე ორგანიზაციულ და განკარგულებით ზემოქმედებას. ანუ, ადმინისტრაციული მეთოდები შეიძლება ორ დიდ ჯგუფად დაიყოს:  ორგანიზაციული ზემოქმედება ვლინდება სხვადასხვა ფო-რმით. ჯერ ერთი, მართვის ობიექტზე ზემოქმედებენ არსებული ორგანიზაციული სტრუქტურით, მართვის იერარქიით, დელეგი-რებული უფლებამოსილებით, წარმოების ორგანიზაციის სრულ-ყოფისა და საწარმოო რესურსების უკეთესი გამოყენების მეშვე-ობით. მეორეს მხრივ, როდესაც მართვის ობიექტზე ზემოქმედება ხორციელდება სათანადო ფუნქციებითა და მოქმედებათა რეგლა-მენტირებით, იგი ეყრდნობა საწარმოს შინაგანაწესს, ეთიკის კო-დექსს, თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და სხვა ნორმატიულ დო-კუმენტებს.  განკარგულებითი ზემოქმედება კონკრეტულად გამოიხა-ტება დირექტივების, ბრძანებების, განკარგულებების, გადაწყვე-ტილებებისა და მითითებების ფორმით, რომლებიც შეიძლება იყოს როგორც წერილობითი, ასევე სიტყვიერი.  დირექტივებს გამოსცემს ხელისუფლება სახელმწიფო სტრუქტურებისა და ორგანიზაციებისათვის, რომლითაც განი-საზღვრება მათი ფუნქციონირების ძირითადი შინაარსი და მიმარ-თულება. ბრძანება არის პირველი სამეურნეო ხელმძღვანელის წერი-ლობითი  მოთხოვნა დაქვემდებარებულთა მიმართ განსაზღვრუ-ლი დავალების შესრულების პირობებისა და ვადების აღნიშვნით. ცალკეული ქვედანაყოფების მენეჯერები და სპეციალისტები კი გამოსცემენ ამ ბრძანების ფარგლებში შესაბამის მითითებებსა და განკარგულებებს.             განკარგულება წარმოადგენს დაქვემდებარებულების მი-მართ მოთხოვნას ცალკეული საკითხების გადაწყვეტაში. იგი 



62  შეიძლება გამოსცეს, როგორც პირველმა სამეურნეო ხელმძღვა-ნელმა, ასევე ორგანიზაციის ცალკეული შემადგენელი სტრუქ-ტურების მენეჯერებმა.  გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული ზემოქმედების ფორ-მაა და მისი შესრულება სავალდებულოა. გადაწყვეტილებას იღე-ბენ სამეთვალყურეო საბჭოები ან აქციონერთა კრებები, სამე-ცნიერო საბჭოები, საკრებულოები, მათი პრეზიდიუმები და ა. შ. ორგანიზაციის ცალკეული ქვედანაყოფის მენეჯერები, საამ-ქროებისა და უბნების უფროსები, განყოფილებათა და ცალკეულ ბიუროთა ხელმძღვანელები უმეტესად იყენებენ მითითებებს. ყველა აღნიშნულ ადმინისტრაციული ზემოქმედების ფორ-მას წაეყენება ერთიანი მოთხოვნა. ისინი უნდა იყოს კონკრეტუ-ლი, შეიცავდეს ინფორმაციას: რა, სად, როდის, ვინ და როგორ უნ-და შეასრულოს კონკრეტული დავალება. დავალება ყალიბდება ისე,  რომ შეიძლებოდეს მისი შესრულების შემოწმება. ხელმძღვა-ნელმა (მენეჯერმა) შემსრულებელზე განკარგულებითი ზემოქმე-დების დროს უნდა შეამოწმოს, კარგად გაიგო თუ არა მან დასა-ხული ამოცანა. აღნიშნული დოკუმენტები ისე უნდა იყოს შედგე-ნელი, რომ არ შეურაცხყოფდეს შემსრულებლის თავმოყვარეობას, არ იყოს ძალზე შეზღუდული დროში. შემსრულებელმა დროუ-ლად უნდა შეძლოს დავალების შესრულების ყველაზე რაციონა-ლური გზების, ხერხებისა და საშუალებების გააზრება, შერჩევა. თუ დავალება შესრულების პირობებით არ არის უზრუნველყო-ფილი, მაშინ ადმინისტრაციული მეთოდები გადაიქცევიან შიშ-ველ ადმინისტრირებად – მხოლოდ იძულებად, რომელიც არას-დროს  მოიტანს სათანადო შედეგს. გამოყენებული ლიტერატურა 1. ბარათაშვილი ე., თაკალანძე ლ. მენეჯმენტი და ადმინისტრი-რება : თბ., 2011 წ. –    832 გვ. 2. ბარათაშვილი ე., ქოქიაური ლ.  მენეჯმენტის პრინციპები, სა-ხელმძღვანელო, თბ.,სტუ, 2010. – 608 გვ.  3. ბარათაშვილი ე., თაკალანძე ლ. მენეჯმენტის საფუძვლები,  თბ., სოხუმის სახელმწ. უნ-ტი, 2010. - 495გვ. 



63  არსენიძე მარიამი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  პირველი კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  მართვის ადმინისტრაციული მეთოდები რეზიუმე           ნებისმიერი ორგანიზაციის თანამშომელთა საქმიანობა მოი-თხოვს მუდმივ კოორდინაციასა და რეგულირებას, კონტროლსა და ორგანიზებას, რაც ძირითადად ადმინისტრაციული მეთოდე-ბით ხორციელდება. ადმინისტრაციული მეთოდები ითვალისწი-ნებს დავალებების შესრულებისათვის მართვის ფუნქციების მკაცრ ცენტრალიზაციას.   Арсенидзе Мариам Учебный университет Академии наук туризма Грузии, студентка пер-вого курса Научный руководитель-Какауридзе Марина, академик Академии наук туризма Грузии  Административные методы управления Резюме         Деятельность сотрудников любой организации требует посто-янной координации и регулирования, контроля и организации, что в основном осуществляется административными методами. Адми-нистративные методы учитывают строгую централизацию функций управления для выполнения заданий.        



64  Arsenidze mariam Administrative methods of management Summary         The activities of employees of any organization require constant co-ordination and regulation, control and organization, which is mainly carried out by administrative methods. Administrative methods take into account the strict centralization of management functions for the fulfillment of tasks. Research supervisior-Kakauridze Marina    ფოფხაძე თეკლა საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  პირველი კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  მართვის ეკონომიკური მეთოდები      მენეჯმენტში მართვის ეკონომიკური მეთოდები ეფუძნება ორგანიზაციაზე გარე ფაქტორთა ზემოქმედების და ორგანიზაცი-ის სამეურნეო საქმიანობის შიდა ეკონომიკური ნორმატივების კვლევას. მაგალითად, გარე ფაქტორია, ქვეყნის საგადასახადო სი-სტემაში და საფინანსო-საკრედიტო ურთიერთობაში მომხდარი ცვლელებების გავლენა ორგანიზაციის სამეურნეო საქმიანობაზე, რისი უგულვებელყოფაც მენეჯერს არ შეუძლია. რაც შეეხება ორ-განიზაციის მართვის შიდა ეკონომიკურ მეთოდებს, იგი ემყარება ისეთი სახის ნორმატივებს, როგორიცაა: წარმოებული პროდუქ-ციის კონკურენტუნარიანობა, მისი რენტაბელობის დონე; საბრუ-



65  ნავ საშუალებათა ბრუნვადობა; შრომის ნაყოფიერება; ინვესტი-რებული კაპიტალის უკუგება; საბალანსო მოგებაში გადასახადე-ბის ხვედრითი წილი; მომუშავეთა მოტივაცია და მატერიალური სტიმულირების ნორმატივები;  მმართველობითი სისტემის ეფექ-ტიანობის კრიტერიუმები და სხვა. აღნიშნული პარამეტრები ეკო-ნომიკური ანალიზის, ოპტიმიზაციისა და პროგნოზირების მეცნი-ერული მეთოდების გამოყენებით ასახვას პოულობს ორგანიზაცი-ის მიმდინარე ბიზნეს-გეგმაში და სტრატეგიულ ამოცანებში. ორგანიზაციის სამეურნეო საქმიანობის ეკონომიკური ბერ-კეტები  მის სოციალურ-ეკონომიკურ ბუნებას უნდა შეესაბამე-ბოდეს და უზრუნველყოფდეს მაღალრენტაბელურ საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის მიღწევას. აქ ერთმანეთს უკავშირ-დება ორგანიზაციის მარკეტინგული, საფინანსო, ტექნოლოგიუ-რი, საკადრო, ფასწარმოქმნის და სხვა პრობლემები, რომელთა სა-ბოლოო მიზანს ინდივიდუალური და ჯგუფური ინტერესების სა-ხელმწიფო და საზოგადოებრივ ინტერესებთან შეთანწყობა  წარ-მოადგენს. ეკონომიკური მეთოდების არსი მდგომარეობს ორგანი-ზაციის თითოეული წევრისა და მისი ცალკეული ჯგუფების ეკო-ნომიკურ ინტერსებზე მიზანმიმართულ ზემოქმედებაში. მენეჯმენტის ეკონომიკური მეთოდები წარმოადგენს მატე-რიალური სტიმულირების სისტემის გამოყენების კონკრეტულ მექანიზმს, რაც ითვალისწინებს ორგანიზაციის პერსონალის მუდმივ ეკონომიკურ დაინტერესებასა და მათი მატერიალური პა-სუხიმგებლობის გაზრდას თავიანთი შრომის შედეგებზე. შრომის სტიმულირების მექანიზმის ამოქმედება გულის-ხმობს მართვის ობიექტის ინტერესების შესწავლასა და მის გათვა-ლისწინებას მმართველობით გადაწყვეტილებაში. როგორც ზე-მოთ აღინიშნა, ინტერესები აღძრავენ ადამიანებს მიზანმიმართუ-ლი მოქმედებისაკენ. თუმცა, ეს მოქმედება შეიძლება არც მოხდეს სათანადო დაინტერესების გარეშე. გარდამავალ ხიდად, რომლი-თაც ხდება ადამიანის ემოციური მზადყოფნის „გადასვლა“ მოქმე-



66  დებისათვის მზადყოფნის განწყობისაკენ, ანუ კონკრეტული მოქ-მედებისაკენ, გვევლინება სტიმულირების მექანიზმი. აღნიშნუ-ლიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ადამიანთა მოქმედებების მართვა არის  მათი ინტერესების მართვა. გამოყოფენ პირად, ჯგუფურ და საერთო-სახელმწიფოებ-რივ ინტერესებს. მენეჯმენტში ყველა ამ ინტერესების გათვალის-წინება აუცილებელია, მაგრამ განსაკუთრებით ანგარიშგასაწევია პირადი ინტერესები. პირადი ინტერესები მდგომარეობს არა  მარ-ტო პირადი მოხმარების საგნების შეძენაში. პირადი ინტერესების სფეროა აგრეთვე მუშაკთა და საერთოდ, ყველა რანგის შემსრულე-ბელთა შრომის პირობების გაუმჯობესება, კვალიფიკაციის ამაღ-ლება, მეგობრული ატმოსფერო, შემოქმედებითი პირობების შექ-მნა სამუშაო ადგილზე და ა.შ. ამიტომ ორგანიზაციის პირველმა ხელმძღვანელმა და ნებისმიერი რანგის მენეჯერმა უნდა შექმნას მუშაკთა მუდმივი მატერიალური დაინტერესების, შრომისა და დასვენების ისეთი პირობები, რომლითაც ისინი შეძლებენ მაქსი-მალურად გამოავლინონ მაღალნაყოფიერი შრომის უნარი, რაც სა-ბოლოო ანგარიშით უნდა აისახოს ორგანიზაციის ეკონომიკურ წარმატებებში. პირადი ინტერესები ორგანიზაციის, მისი კოლექტივის თი-თოეული წევრის ჯგუფურ ინტერესებთან მჭიდროდაა დაკავში-რებული. ფაქტობრივად, პირადი ინტერესები სრულად ვერ დაკმაყოფილდება, თუ არ შესრულდა ჯგუფური (ორგანიზაცი-ული) ინტერესები, რომელიც საქმიანობის კოლექტიური ფორმი-დან გამომდინარე, მათი საერთო ინტერესებისაგან შესდგება. თა-ვის მხრივ, ორგანიზაციის თითოეული წევრის კეთილდღეობა დამოკიდებულია არა მარტო მოცემული ორგანიზაციის წარმატე-ბულ საქმიანობაზე, არამედ ქვეყნის ეკონომიკურ სიძლიერეზეც. ამიტომ მენეჯერმა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, სათანადო ყურადღება უნდა მიაქციოს ასევე ორგანიზაციის დონეზე საერ-თო-სახელმწოფოებრივი ინტერესების განხორცილებას. როგორც 



67  წესი, პირადი და ჯგუფური ინტერესები არ უნდა ვითარდებოდეს საერთო-სახელმწიფოებრივი ინტერესების საზიანოდ. ორგანიზაციის ეკონომიკურ წარმატებაზე დამოკიდებუ-ლია მისი ყველა ქვედანაყოფის წარმატებაც. თავის მხრივ, ორ-განიზაციის საერთო წარმატება თითოეული ქვედანაყოფის წარმა-ტებითაა განპირობებული. მენეჯერის ამოცანაა, თითოეული მუ-შაკი ჩააბას მაღალრენტაბელური მუშაობის საერთო ინტერესებში. ეს ითვალისწინებს შრომის მოტივაციის, ხელფასისა და სტიმუ-ლირების ქმედითი სისტემის დანერგვას, საწარმოო დავალებათა შესრულების კონტროლსა და მის შეფასებას, თითოეულ მატერია-ლურ დაინტერესებას საწარმოს მოგების ზრდაში და ა. შ.  გამოყენებული ლიტერატურა   1. ბიჭიაშვილი ჯ., თოფაძე გ., დანელია დ. საბაზრო სისტემის საფუძვლები, წიგნი პირველი – მენეჯმენტი, თბილისი, შპს “მერანი-3”, 2001 წ. – 784 გვ. 2. ბლანკი ი.ა. ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები, 2 ტომად, თარგმანი ლ. ქოქიაურის, თბ., თსუ, 2008 წ.  3. გარეთ რ. ჯონსი, ჯენიფერ მ. ჯორჯი, თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები, თბ., 2006. -303 გვ.        ფოფხაძე თეკლა საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  პირველი კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი მართვის ეკონომიკური მეთოდები რეზიუმე მენეჯმენტში  მართვის  ეკონომიკური მეთოდები ეფუძნება ორგანიზაციაზე გარე ფაქტორთა ზემოქმედების და ორგანიზა-ციის სამეურნეო საქმიანობის შიდა ეკონომიკური ნორმატივების 



68  კვლევას. ორგანიზაციის სამეურნეო საქმიანობის ეკონომიკური ბერკეტები მის სოციალურ-ეკონომიკურ ბუნებას უნდა შეესაბამე-ბოდეს და უზრუნველყოფდეს მაღალრენტაბელურ საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის მიღწევას.  Попхадзе Текла Учебный университет Академии наук туризма Грузии, студентка пер-вого курса Научный руководитель-Какауридзе Марина, академик Академии наук туризма Грузии  Экономические методы управления Резюме В менеджменте экономические методы управления  осно-ваны на исследовании  воздействия внешних факторов на организа-цию и внутренних экономических нормативов хозяйственной дея-тельности организации. Экономические рычаги хозяйственной де-ятельности организации должны соответствовать ее социально-эко-номической природе и обеспечить достижение высокорентабель-ного финансово-экономического положения.  Popxadze Tekla Economic management methods Summary In management, economic management methods are based on the study of the impact of external factors on the organization and in-ternal economic standards of the organization's economic activities. The economic levers of economic activity of the organization must cor-respond to its social and economic nature and ensure the achievement of a highly profitable financial and economic situation. Research supervisior-Kakauridze Marina   



69  ჯალაღონია ნინო საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ბექაური მანანა  კორუფციული გარიგება ექიმებსა და ფარმაცევტულ  კომპანიებს შორის  ტერმინი კორუფცია ორი ლათინური სიტყვისგან  შედგება.  პირველი რამდენიმე მონაწილე და მეორე გატეხვა, დაზიანება, მოშლა. ამ ორი სიტყვის შეერთებით ჯერ კიდევ ძველ რომში უნ-დოდათ აღენიშნათ ისეთი კოლექტიური ქმედება, რომელიც ზიანს აყენებს საზოგადოებრივი საქმეების პროცესს.  კორუფცია დანაშაულისგან განსხვავებით ყოველთვის გულისხმობს მხარის მონაწილეობას ორ სუბიექტს შორის. ყველაზე გავრცელებული თანამედროვე განმარტების თა-ნახმად კორუფცია არის საჯარო ძალაუფლების ან ნდობის ბო-როტად გამოყენება პირადი სარგებლობისათვის.  კორუფცია მსოფლიოს მრავალი ქვეყნისათვის დიდ პრობ-ლემას წარმოადგენს, რადგან ის ცუდ გავლენას ახდენს ერის გან-ვითარებაზე და ქმნის კლიმატს, სადაც კანონს პატივს არ სცემენ. დღესდღეობით საქართველოში გავრცელებულია კორუფ-ციის ისეთი საშინელი და საშიში ფორმა, რომელიც სამედიცინო სისტემაში, კერძოდ კი ექიმებსა და ფარმაცევტულ ფირმებს შორის გვხვდება. რას ნიშნავს ექიმი? რასთან ასოცირდება? ის ცნობიერებაში თუ ქვეცნობიერებაში უმრავლეს შემთხვევაში გონებაში უცბად ამოტივტივდება სიტყვები: დიაგნოზი, მკურნალობა, რეცეპტი, ოპერაცია, მინიმუმ უახლესი კონსულტაცია ექიმთან, ახლობლისა თუ ნაცნობის მძიმე დიაგნოზი, საავადმყოფოში გატარებული წუთები ზოგს შიშის, ზოგს კი შედეგიანი მკურნალობის სიხა-რულს ანიჭებს და მრავალი სხვა. 



70  ჰიპოკრატეს ფიციდან გამომდინარე ექიმის პირდაპირი მოვალეობაა ყველაფერი გააკეთოს პაციენტის ჯანმრთელობის დაცვის, დაავადების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისა-თვის. ექიმის მიერ პაციენტების ჯანმრთელობის საფრთხეში ჩაგ-დება, დამეთანხმებით, სერიოზული პრობლემაა. საკუთარი პრო-ფესიის არაკეთილსინდისიერი მიზნებით გამოყენებას არეგუ-ლირებს საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ. არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ექიმები შეთანხმებულნი არიან კონკრეტულ ფარმაცევტულ კომპანიებთან. ისინი თავიანთ პაციენტებს უნიშნავენ ამ კომპანიის წამლებს და ამისათვის გარკვეულ ჰონორარს იღებენ. ფარმაცევტული ბიზნესი  ცდილობს და ნახულობს შესაძ-ლებლობებს ჩაერთოს და გავლენა იქონიოს კლინიკურ კვლევაზე და ჯანმრთელობის უწყვეტ განათლების სისტემაზე. ამისათვის ზემოქმედების გზა პირდაპირი და ირიბი ტრან-სფერებია, ფორმები კი მრავალფეროვანი: ხელფასი, ჰონორარი, სპონსორობა, საჩუქრები, გართობა, მგზავრობისა და სასტუმრო-ებში ცხოვრების დაფინანსება, სადილები, უწყვეტი განათლება და ა.შ. ფარმა ინდუსტრია იყენებს კოოპერაციის  როგორც ინდივი-დუალურ ისე კორპორაციულ პრაქტიკას, როთაც სამედიცინო ობიექტებსა და მედიცინის მუშაკებს მოისყიდის. ხშირად გვსმენია, რომ  წამალი არის უხარისხო, ფალსიფი-ცირებული. ეს ამ „მედდის“  ასევე პრობლემური მხარეა. აქედან გამომდინარე მკურნალობა არაეფექტურია. ვინ არის ამაზე პა-სუხისმგებელი და რატომ ხარჯავს მოსახლეობა ფულს იმაში, რაც მის ჯანმრთელობას არ გააუმჯობესებს. არა ეფექტური წამალი რომ დაავადების გახანგრძლივებას და გართულებას უწყობს ხელს, რასაც პაციენტი ფატალურ შედეგამდე მიყავს და ამ დანა-შაულის აღსაკვეთად ბრძოლა არის მნიშვნელოვანი. 



71  კორუფციასთან ბრძოლა არც ისე ადვილია, მითუმეტეს როცა საქმე კონვერციულ ჯაჭვთან გვაქვს, რომლის თითოეული რგოლი კარგად ორგანიზებულია. აქ პირველი სიტყვა ალბათ სახელწიფომ უნდა თქვას, რომელიც კანონით იქნება გამყარებული. 21-ე საუკუნეში ექიმის მიერ პაციენტების ჯანმრთელობის საფრთხეში ჩაგდება სერი-ოზული პრობლემაა და ერის უდიდესი სირცხვილია. ქვეყანა, სადაც ეს პროცესი ასე მიმდინარეობს, ვერანაირად ვერ იქნება ერი დემოკრატიული და ვერც განვითარებული.  გამოყენებული ლიტერატურა 1. ბაკურაძე ალიოშა „სოციალური ფარმაცია“ Presa.ge,  for.ge. 2. ვასილენკო ვ.ა., შოსტკა ვ.ი. სიტუაციური მენეჯმენტი. 2003,-285გვ. ჯალაღონია ნინო საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ბექაური მანანა  კორუფციული გარიგება ექიმებსა და ფარმაცევტულ  კომპანიებს შორის  რეზიუმე ნაშრომში აღნიშნულია, რომ   კორუფცია მსოფლიოს მრა-ვალი ქვეყნისათვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან ის ცუდ გავლენას ახდენს ერის განვითარებაზე და ქმნის კლიმატს, სადაც კანონს პატივს არ სცემენ. კორუფციასთან ბრძოლა არც ისე ადვილია, მითუმეტეს როცა საქმე კონვერციულ ჯაჭვთან გვაქვს, რომლის თითოეული რგოლი კარგად ორგანიზებულია.     



72  Джалагония Нино Учебный университет Академии наук туризма Грузии,  студентка третего курса Научный руководитель-Бекаури Манана  Коррупционная сделка между врачами и  фармацевтическими компаниями Резюме В труде отмечено, что коррупция является большой проб-лемой для многих стран мира, ввиду того, что она оказывает плохое влияние на развитие нации и создает климат, где закон не уважают. Борьба с коррупцией не простое дело, тем более когда дело имеешь с конверционной цепью, каждое звено которого хорошо органи-зовано.  Djalagonia Nino Corruption deal between doctors and pharmaceutical companies Summary         The paper notes that corruption is a big problem for many countries of the world, because it has a bad impact on the development of the na-tion and creates a climate where the law is not respected. The fight against corruption is not a simple matter, especially when it comes to the conversion chain, every link of which is well organized. Research supervisior-Bekauri Manana           



73  დავითაძე გურანდა საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  მმართველობითი საქმიანობა თანამედროვე ფირმაში  მმართველობით ურთიერთობათა სწრაფი განვითარება მე-ნეჯმენტის სფეროში მომუშავე მეცნიერებს და პრაქტიკოსებს აი-ძულებს, უფრო ღრმად ჩაიხედონ წარმოებით ურთიერთობათა ეკონომიკურ, სოციალურ და ფსიქოლოგიურ ბუნებაში. როგორც ცნობილია, ადამიანი არ არის მარტო საწარმოო ძალების შემადგე-ნელი ნაწილი, იგი წარმოებითი ურთიერთობის სუბიექტიცაა. სა-ზოგადოებაში ყველაფრის დასაბამი ადამიანია და ყველაფერი მის გარშემო ფუნქციონირებს. ის წარმოადგენს მართვის ნებისმიერი სისტემის ცენტრალურ ფიგურას.  ადამიანის მოქმედებას ყოველთვის აქვს რაიმე აზრი, მიზანი, რომელიც პირველ რიგში, განპირობებულია სათანადო მოტივით. მოტივი არის ადამიანის ფსიქოლოგიური საფუძველი, რომლის ნიადაგზეც იგი წინასწარგანზრახულ ქმედებას ახორციელებს. მოტივები ადამიანთა სულის უფაქიზესი მგრძნობიარე სიმებია, რომელზე ზემოქმედებითაც ადამიანთა უზარმაზარი კოლექ-ტივების ყველაზე ეფექტიანი ნებაყოფლობითი მართვაა შესა-ძლებელი. ე.ი. მოტივი არის ქმედების, საქციელის გამომწვევი სურვილი, აღმძრავი მიზეზი, რომელიც დაკავშირებულია სუბი-ექტის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებასთან. მისი რეალიზა-ცია ადამიანის მოქმედებების, ანუ ქცევის საშუალებით ხდება. ანუ, მოტივი ადამიანს არა მარტო აიძულებს იმოქმედოს, არამედ განსაზღვრავს რა უნდა გააკეთოს და როგორ იქნება განხორცი-ელებული ეს მოქმედება. 



74  ქცევა - დიდი ქართველი ფსიქოლოგის, ქართული ფსიქო-ლოგიური სკოლის მამამთავრის დიმიტრი უზნაძის აზრით, სი-ცოცხლის ძირითადი ფორმაა, რომლის საშუალებით სუბიექტი ერთის მხრივ, ყველა თავის თვისებებს ავლენს და მეორეს მხრივ, თავის მიზნისა და სოციალური დანიშნულების რეალიზაციას ახ-დენს. ადამიანის ქცევა, როგორც ცნობილია, ყოველთვის მიზან-დასახულია. პიროვნების მოქმედების მოტივები და საერთოდ, ცხოვრების შინაარსი მის ინტერესებთან არის დაკავშირებული. თუმცა ადამიანის ქცევის ხასიათი განისაზღვრება მის მიერ კონ-კრეტული სიტუაციის აღქმით და არა იმით, თუ რა ხდება სი-ნამდვილეში. შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს ორი ადამიანი, რომლებიც ერთნაირად აღიქვამდეს ერთი და იმავე მოვლენას. სწორედ, აღქმა განსაზღვრავს თუ როგორი იქნება მისი მოლო-დინი მოცემულ ქცევაში. ამაშია მართვის მეთოდების მთავარი ამოცანა - დაარწმუნო ორგანიზაციის თითოეული წევრი, რომ მხოლოდ სასურველი ქცევა მიიყვანს მათ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებამდე. თუ მენეჯმენტმა შეძლო მუშაკების დარ-წმუნება იმაში, რომ მოიქცნენ ისე, როგორც სასურველი იქნება ორგანიზაციისთვის, მაშინ მისი ქცევა გადადის პიროვნულ ინტერესში. ინტერესი წარმართავს ადამიანს გარკვეული მოქმედებისა-კენ. ინტერესების აღმოცენება და ფორმირება მოთხოვნილებათა რეალიზაციის საფუძველზე ხდება. მენეჯმენტის მეცნიერება და პრაქტიკა, განსაკუთრებით ის ნაწილი, რომელიც დაქვემდება-რებულ პერსონალზე მენეჯერის ზემოქმედების მეთოდებსა და სტილს ეხება, მთლიანად ფსიქოლოგიურ გამოკვლევებს ეყრდნო-ბა. აღსანიშნავია, რომ მაღალგანვითარებული ქვეყნების ეკონომი-კაში აღმავალი პროცესები სწორედ მენეჯმენტის განვითარებას-თან არის დაკავშირებული და ეს ტენდენცია თანამედროვე ეტაპზე უფრო მეტ გაქანებას იღებს. 



75  მოთხოვნილებები არის ადამიანის  მიერ ფსიქოლოგიური ან ფიზიოლოგიური უკმარისობის შეგრძნება. ამას არსებითი მნიშ-ვნელობა აქვს შრომითი მოტივაციის ფორმირების დროს, რადგან მოთხოვნილებები განსაზღვრავენ ადამიანთა ქცევის მოტივებს. ხოლო ეს უკანასკნელი კი მთელ მის საქმიანობას, აზროვნებასა და გრძნობებს. ორგანიზაციის მენეჯმენტი უნდა ცდილობდეს დაქვემდებარებულ პერსონალში შექმნას ისეთი სიტუაცია, სადაც თითოეულ მუშაკის მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება ამ ორგა-ნიზაციის სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების განხორციე-ლებაზე იყოს დამოკიდებული. მოლოდინი. ადამიანის საქმიანობაში დიდი მნიშვნელობა აქვს მოლოდინის ფაქტორს, ანუ იმას, თუ რას მოელის იგი საკუ-თარი შრომის (ქცევის) საფასურად. თუ იგი დარწმუნებულია, რომ ნორმის გადაჭარბების შემთხვევაში პრემიას მიიღებს, შეეცდება უფრო მეტი იმუშაოს. როცა ადამიანები არ მოელიან უკეთესი შრომისათვის მაღალ ანაზღაურებას, მაშინ ისინი ინტენსიურად არ იმუშავებენ.   სტიმულირება. მოლოდინზე და საერთოდ, ადამიანის ქცე-ვაზე აქტიურ ზემოქმედებას ახდენს შრომის ანაზღაურებისა და სტიმულირების  პროცესი. როგორც აღინიშნა, ადამიანები რეაგი-რებენ არა იმაზე, რაც სინამდვილეში მათ ირგვლივ ხდება, არამედ იმაზე, რასაც ისინი აღიქვამენ როგორც ნამდვილად მომხდარს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ადამიანები ხედავდნენ იმას, რისი და-ნახვაც სურთ. ამიტომ, იმ სტიმულირებას, რომელზეც ადამიანი არ რეაგირებს, არავითარი აზრი არ  გააჩნია. მენეჯერმა უნდა იხელმძღვანელოს პრინციპით:  შემსრუ-ლებლები  მხოლოდ მაშინ მუშაობენ სრული უკუგებით,  როდესაც  გრძნობენ, რომ მათი ძალისხმევა უშუალოდ მათ კეთილდღეობა-ზე მოახდენს გავლენას. გამოყენებული ლიტერატურა 1. ბარათაშვილი ე., ქოქიაური ლ.  მენეჯმენტის პრინციპები, სახელმძღვანელო, თბ.,სტუ, 2010. – 608 გვ.  



76  2. ბარათაშვილი ე., თაკალანძე ლ. მენეჯმენტის საფუძვლები,  თბ., სოხუმის სახელმწ. უნ-ტი, 2010. - 495გვ. 3. თანამედროვე მენეჯმენტი, თქვენი წარმატების მეგზური, Business Cafe.wordpress.com 2010/02/17  დავითაძე გურანდა საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  მმართველობითი საქმიანობა თანამედროვე ფირმაში რეზიუმე მმართველობითი ურთიერთობათა სწრაფი განვითარების პირობებში ადამიანი წარმოადგენს მართვის ნებისმიერი სის-ტემის ცენტრალურ ფიგურას. ადამიანი არ არის მარტო საწარმოო ძალების შემადგენელი ნაწილი, იგი წარმოებითი ურთიერთობის სუბიექტიცაა. ადამიანის მოქმედება ყოველთვის განპირობებუ-ლია სათანადო მოტივით. მისი რეალიზაცია ადამიანის მოქ-მედებების, ანუ ქცევის საშუალებით ხდება.  Давитадзе Гуранда Учебный университет Академии наук туризма Грузии, студентка пер-вого курса Научный руководитель-Какауридзе Натела, академик Академии  наук туризма Грузии  Управленческая деятельность в современной фирме Резюме       В условиях  быстрого развития управленческих отношений че-ловек является центральной фигурой любой системы управления. Человек является не только частью производственных сил, но и 



77  субъектом производственных отношений. Человеческое действие всегда связано с надлежащими мотивами. Его реализация осуществ-ляется посредством действий человека или поведения.  Davitadze Guranda Management activities in a modern firm Summary In the conditions of rapid development of managerial relations, a person is the central figure of any management system. Man is not only a part of the productive forces, but also a subject of production re-lations. Human action is always associated with proper motives. Its im-plementation is carried out through human actions or behavior.    Research supervisior-Kakauridze Natela     კვანტალიანი მონიკა ევროპული უნივერსიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, თბილისის სასწავლო ცენტრის ქუთაისის განყოფილების ეკონომიკის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი  მეცნიერ  ხელმძღვანელი: ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  ქიროლოგია, როგორც მეცნიერება  ქიროლოგია ანუ მოძღვრება ხელზე, არის მეცნიერება, რო-მელიც ხელისგულზე მოცემული ხაზებისა და ნიშნების მიხედ-ვით ზუსტად განსაზღვრავს ადამიანის მთელ ცხოვრებას, ხასი-ათს, სულიერ და ინდივიდუალურ ღირსებებს, მიდრეკილებებს, ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და გენეტიკურ მემკიდრეობას წარსულში, აწმყოსა და მომავალში. 



78  ქიროლოგიის ისტორიის ხელოვნება ისევე ძველია,  რო-გორც ადამიანის აზროვნება, ყველა რელიგია, ასტრონომია და ასტროლოგია. ოდესღაც ალქიმიიდან ქიმია ჩამოყალიბდა, ასტრო-ნომია ასტროლოგიისგან იშვა. ეს მეცნიერებანი სათავეს ოკულის-ტური სწავლებებიდან იღებდა. უძველესი ოკულტური დისციპლინაა პალმისტრიაც, რომე-ლიც ორ ნაწილად იყოფა: ქიროლოგიად და ქირომანტიად. ქიროლოგია უძველესი მეცნიერებაა, რომელიც, როგორც ადამიანის შემსწავლელი ნებისმიერი მეცნიერება, დაკვირვებისა და ცდების საფუძველზე ჩამოყალიბდა.დაკვირვებული თვალი ხელის გულისყურით დათვალიერების შემდეგ შეძლებს დას-კვნების გამოტანას. ქიროლოგია დიდი სიზუსტით არკვევს იმ მოვლენების დროსა და ბუნებას, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახ-დენს პიროვნების სიცოცხლესა და ზოგადად მის ცხოვრებაზე. მოგვითხრობს გადატანილ და მოსალოდნელ დაავადებებზე, უბე-დურებებზე; გვამცნობს სიმართლეს ჩვენი გრძნობების სიწრფე-ლესა და მეგობრობის ძალაზე; ადგენს, თუ რომელი პროფესიაა კონკრეტული პირისათვის მიზანშეწონილი; როგორ მიაღწიოს წარმატებას, ან თავიდან აიცილოს მოსალოდნელი უბედურება... ძველ წმინდა გამოცემებში ვხვდებით ცნობებს ქიროლო-გიის, როგორც ხელის მეცნიერების შესახებ. მაგალითად, იობის წიგნში ნათქვამია: ,,ღმერთმა ადამიანთა ხელებში ჩადო ნიშნები, რათა ყველამ შეძლოს მათი მოქმედების ამოცნობა" (თავი XXXVII, სტროფი VII). მოსე კი თავის წიგნში ხელს ადამიანის სარკეს უწო-დებდა: ,,ხელი არის სარკე, ადამიანისა, რომელშიც აღბეჭდილია მთელი მისი ცხოვრება". არისტოტელე ხელს, როგორც გრძნობის ორგანოს, ადამი-ანის სხეულის ინსტრუმენტად აღიარებდა და თავის ნაშრომში "De coelo et mundi causa" წერდა: ,,ადამიანის ხელზე ბედის განმსაზ-ღვრელი ხაზები უსაფუძვლოდ არ იცვლება, მასში ორი ფაქტორის გავლენა იგრძნობა – ციური სხეულებისა და საკუთარი ინდივი-დუალობისა. სულის ხელთან შედარებაც შეიძლება, რადგან ხელი 



79  ისევეა ყველა ინსტრუმენტთა ინსტრუმენტი, როგორც აზროვნებაა ფორმათა ფორმა. გრძნობა კი – ყოველგვარი შეგრძნებადობისა. ქიროლოგები ყველა დროში არსებობდნენ. თითქმის ყველა ცნობილი ისტორიული მოღვაწე ფლობდა ამ ძველ და საპატიო მეცნიერულ ცოდნას. მაგ.: ინდოეთში, ეგვიპტეში, არაბულ ქვეყ-ნებში, გერმანიაში, საბერძნეთში, რომის იმპერიაში... სამწუხაროდ ძველი ცოდნა დაიკარგა პოლიტიკური რეპრესიების, ,,ერეტიკო-სების", ,,ჯადოქრების დევნისა და მაგების განდევნის გამო. ამის შემდგომ რაც გადარჩა და ჩვენამდე მოაღწია, ესაა ფანტაზიით გაჯერებული, დაუსრულებელი ნიმუშები. შემორჩა ქიროლოგიის მასალების გარკვეული ნაწილი 1500-1700 წლებში გამოცემულ თხზულებებში. ძველ საბერძნეთში ქირომანტია წმინდა მეცნიერებად ით-ვლებოდა და დიდი გავლენით სარგებლობდა უდიდეს მეცნიე-რებსა და ფილოსოფოსებს შორის. ცნობილმა გერმანელმა მეც-ნიერმა, ი. ხარტლიბმა, 1448 წელს დაბეჭდა წიგნი ქირომანტიაზე. მელანხტონმა, რომელიც საწყის ეტაპზე ასტოლოგიისა და ქირო-ლოგიის მოწინააღმდეგედ ითვლებოდა. შეისწავლა რა ეს მეცნი-ერება, დარწმუნდა მის სიმართლესა და ჭეშმარიტებაში. იმდენად დარწმუნდა, რომ შემდგომში თვითონვე ასწავ-ლიდა, როგორც საგანს, ვიტენბერგის უნივერსიტეტში. მე–18 საუ-კუნეში ქირომანტია ისწავლებოდა ხალეს, იენისა და კენიგსბერ-გის უნივერსიტეტებში. ამ პერიოდში ექიმი ფ. მეიენი დრეზ-დენშიც კითხულობდა ლექციებს ამ მიმართულებით. მსოფლიოში ცნობილმა ორმა ფრანგმა ქალბატონმა დ'არ-პენტენმა და დესბაროლმა მე–19 საუკუნის I ნახევარში ახალი სიცოცხლე შთაბერეს ქირომანტიის მეცნიერულ კვლევას, მთელი სიცოცხლე მოანდომეს ხელის შესწავლას და ამ დროისათვის ევ-როპაში ყველაზე სრულყოფილი თხზულებები გამოსცეს. 1913 წელს პარიზში გამართულ ექსპერიმენტული ფსი-ქოლოგიის მე-2 კონგრესზე ქიროლოგია მეცნიერებად იქნა აღი-არებული. ამან ახალი სიცოცხლე შესძინა ქიროლოგიის კვლევასა 



80  და სწავლებას. სერიოზული კვლევების საფუძველზე გამოიცა ქირომანტიისა და ქიროლოგიის უამრავი წიგნი. განსაკუთრებუ-ლად გამოვარჩევდი ბოლო პერიოდში დაბეჭდილ, საკმაოდ აღიარებულ ორ სახელმძღვანელოს: საშა ფენტონისა და მალკოლმ რაიტის ,,ქირომანტიასა" (სლოვაკიისა და ლონდონის გამოცემა) და ,,სალექციო კურსს მეცნიერულ ქოროლოგიაში" (გერმანული გამოცემა). სამედიცინო ქიროლოგია ისწავლება მსოფლიოს ბევრ  უმაღლეს სამედიცინო სასწავლებლებში, რაც შეეხება ქიროლო-გიას, როგორც მოძღვრებას ადამიანის ხელის შესახებ, ის სრულ-ყოფილი კვლევების შემდეგ, დღეისათვის შეისწავლება გერმანი-აში, მიუნხენის პარაფსიქოლოგიის ინსტიტუტში. იგი შეისწავლის არა მარტო ადამიანის ხელის ფორმებს, არამედ ხელისგულზე აღბეჭდილ ხაზებსაც. - რა არის ხელი? – ,,მარტივად რომ ვთქვათ, ხელი არის ის, რითაც ჩვენ ვპირ-დებით, ვლოცულობთ, მოვუწოდებთ, ვემუქრებით, ვემდურებით, უარვყოფთ, ვეკითხებით, შევხარით, ვინანიებთ, ვშიშობთ, თავს ვიცავთ, ვსჯით, ვასწავლით, უარს ვეუბნებით, ვუბრძანებთ, გვძულს, ვეპირფერებით, ვკამათობთ, ტაშს ვუკრავთ, ვნაღლვობთ, გვიხარია, ვლოცავთ, ვაზვიადებთ, სასოწარკვეთილებში ვვარდე-ბით, გვიკვირს და, ბოლოს, ვდუმვართ". (მონტენი). ყველა ადამიანი განუმეორებელი ინდივიდია. მათი სხეუ-ლის ყველა ნაწილი ერთმანეთთან განსაკუთრებულ დამოკი-დებულებაშია: სახის ნაკვთები, თავის ქალის ფორმა, დგომა, სიარულის მანერა, გამოხედვა, ხმა, ჟესტიკულაცია და ხელწერაც კი. რა აყალიბებს ხელწერას? რა თქმა უნდა, ხელი! თუ ეს ასეა, ხელს, რომელიც ასეთი გამომსახველია თავისი ფორმებითა  და ხაზებით, რატომ არ შეუძლია ადამიანის შინაგანი სამყაროს სარკის ფუნქცია იკისროს? თითოეული პიროვნება ხომ გამოკვეთილი დადებითი თუ უარყოფითი ნიშნებით იბადება. 



81  ბედისწერის დადგენილი ეს ნიშნები უმეტესწინლად უცვლელი რჩება, თუმცა შესაძებელია მათი დარეგულირება საცხოვრებელი გარემოს, განათლების, აღზრდის, ნებისყოფის, გამოცდილებისა და ა.შ. სხვადასხვა ფაქტორთა გავლენით, რომლებიც დაწერილი ბედის ნიშნებში გარკვეულ (ზოგჯერ რადიკალურ) ცვლილებებს იწვევს. ე.ი. დროთა განმავლობაში  ადამიანის ხელზე მოთავ-სებული ხაზები ისევე შეიძლება შეიცვალოს, როგორც მათი ბედი და ცხოვრების გზა.  გამოყენებული ლიტერატურა: 1. მ. შანიძე – ქიროლოგია და ბუნებრივი სამკურნალო საშუალებები ჯანმრთელობის სამსახურში, ქუთაისი, 2017 2. ლ. ზვარელი – ქირომანტია. 2000წ.   კვანტალიანი მონიკა ევროპული უნივერსიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, თბილისის სასწავლო ცენტრის ქუთაისის განყოფილების ეკონომიკის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი  ქიროლოგია, როგორც მეცნიერება  რეზიუმე  მოცემულ სტატიაში განხილულია თუ როგორ შეიძლება განვსაზღვროთ ადამიანის ხელისგულზე არსებული ხაზებისა და ნიშნების მეშვეობით მისი ცხოვრების მომავალი, ხასიათი, მიდრეკილებები, ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ეს აქტუალური თემა ქიროლოგიის ღრმა შესწავლას მო-ითხოვს. მეცნიერ  ხელმძღვანელი – ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  



82  Кванталиани Моника Официальный представитель Европейсского университета (г.Киев) Международный информационный центр „кавкасия+“ студентка чет-вертого курса Кутаисского отделения Тбилисского учебного центра  Хирология, как наука Резюме  В этой статье обсуждается, как можно определить будущее, характер, склонности и состояние здоровья жизни по линиям и при-знакам человеческой руки. Эта актуальная тема требует глубокого изучения хирологии. Научный руководитель-Жоржолиани Нато, академик Акаде-мии наук туризма Грузии.   Kvantaliani Monika  Chirology as a science Summary  This article discusses how can be determined the future, charac-ter, inclinations and health conditions of the life by the lines and signs of the human hand. This topical topic requires a deep study of chirol-ogy.  Research supervisior-Nato Zhorzholiani        



83  ბოჯგუა ნინო ევროპული უნივერსიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, თბილისის სასწავლო ცენტრის ქუთაისის განყოფილების ეკონომიკის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი. მეცნიერ  ხელმძღვანელი – ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  რამდენ საუკუნეს ითვლის ბორჯომის წყლის ისტორია ბორჯომი საქართველოს სახელგანთქმული კურორტია. უნიკალური მინერალური წყლის ,,ბორჯომის" ისტორია თითქმის 2000 წელიწადს ითვლის. ბორჯომის ხეობაში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად, ქვისა და ხისგან გაკეთებული რამდენიმე აუზი და აბანო იქნა აღმოჩენილი. ზოგიერთი ისტორიული მო-ნაცემების თანახმად, ძველ დროში მინერალურ წყალს მხოლოდ საბანაოდ იყენებდნენ. თუმცა დიდმა ქართველმა მეცნიერმა ივანე ჯავახიშვილმა დაამტკიცა, რომ მინერალური წყალი, თავისი სამკურნალო თვისებების გამო, სასმელადაც გამოიყენებოდა. ბორჯომი – ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და აღიარებული ბალნეო–კლიმატური კურორტია. საოცრად მდიდარმა და უაღრე-სად მრავალფეროვანმა ბუნებამ, უნიკალურმა სამკურნალო მინე-რალურმა წყლებმა, მას ჯერ კიდევ XIX საუკუნის  I ნახევარში გაუ-თქვეს სახელი.  ბორჯომი განლაგებულია მდინარე მტკვრისა და მისი ორი შენაკადის ბორჯომულასა და გუჯარულას წარმტაც ხეობაში ზღვის დონიდან 800-100 მეტრზე. სიტყვა ,,ბორჯომი" წმინდა ქართულია. ,,ბორჯომის" ძირეული ნაწილი ,,ბორჯო" ქართული განმარტებით ლექსიკონის მიხედვით ,,ფესვს" ნიშნავს. ბორჯომის ხეობის ისტორიულად თორის ხეობას უწოდებენ. კლიმატის თავისებურება განპირობებულია კურორტის მდებარეობით სუბ-ტროპიკული ზონის დაბალმთიანი ტყის ზონაში. აქ ზაფხული თბილია და ჭარბობს მზიანი დღეები. მზის ნათება პლატოზე 1900 საათია წელიწადში. 



84  ბორჯომის ხეობაში მინერალური წყლის ხელახალი აღმო-ჩენა და თანამედროვე სამედიცინო პრაქტიკაში მისი მნიშვნე-ლობის წარმოჩენა რუსეთის იმპერიის სამხედრო მოსამსახურეებს უკავშირდება. 1825 წლის გაზაფხულზე ხერსონის გრენადერთა პოლკი ბორჯომში განთავსდა, ერთხელ ჯარისკაცებმა მდინარე ბორჯომულას მარჯვენა სანაპიროზე ნაპრალიდან ვერტიკალუ-რად ამომავალი წყარო აღმოაჩინეს და თბილი წყაროს წყალი პოლ-კის მეთაურს, პოლკოვნიკ ჰოპოვს მიუტანეს, რომელსაც კუჭის დაავადება აწუხებდა. მან წყლის სამედიცინო თვისებები თავის-თავზე გამოსცადა და შედეგმა იმდენად განაცვიფრა, რომ ბრძანება გასცა, წყარო ქვებით შეოეღობათ და მის ახლოს პატარა ქოხი აეშენებიათ. პოლკოვნიკი პოპოვი პირველი ადამიანი იყო, რომე-ლმაც ურჩია თავის ახლობლებს, ჯანმრთელობის მდგომაროების გასაუმჯობესებლად ამ წყაროს წყალი დაელიათ. 1834 წელს, მას შემდეგ, რაც ფართოდ გავრცელდა ინფორ-მაცია ,,ბორჯომი"–ს მინერალური წყლის სამკურნალო თვისებე-ბის შესახებ, გორში განლაგებული ქართველ გრენადერთა პოლკის სამხედრო ექიმი ამიროვი ბორჯომს ეწვია, რათა ჯარისკაცების საცხოვრებელი პირობები ენახა. ჩასვლისთანავე ექიმმა ამიროვმა ბორჯომში უფრო დიდი ხნით დარჩენა გადაწყვიტა, რათა ,,ბორ-ჯომის" წყლით ჯარისკაცების მკურნალობის შედეგს უკეთ დაკ-ვირვებოდა. ექიმი ამიროვი პირველი სამკურნალო კვლევის ავტო-რი გახდა, რომელშიც დეტალურად აღწერა მინერალური წყლის სამკურნალო თვისებები. 1837 წელს ,,ბორჯომის" მინერალური წყლები ქართველ გრენადერთა პოლკის ადმინისტრირების არეალში მოექცა. ექიმმა ამიროვმა წყლის პირველი სინჯები სანკტ-პეტერბურგსა და მოსკოვში გაგზავნა. 1841 წლისათვის ბორჯომის მინერალური წყლის სამკურნალო თვისებები რუსეთში მთავარი სასაუბრო თემა გახდა. სწორედ ამან უბიძგა კავკასიის გენერალ-გუბერნატორ ევ-გენი გოლოვინის ქალიშვილს, ბორჯომში ჩასულიყო. მართალია, 



85  ისტორიული წყაროები გენერლის ქალიშვილის დაავადების შე-სახებ ზუსტ ინფორმაციას არ იძლევა, მაგრამ ფაქტია, რომ ის გა-ნიკურნა. ამ შემთხვევის გამო, მინერალური წყლის პირველ წყა-როს მის პატივსაცემად ,,ეკატერინსკი" ეწოდა, ხოლო იმავე პერი-ოდში ნაპოვნ მეორე წყაროს ,,ევგენიევსკი" თავად გენერალ–გუ-ბერნატორის პატივსაცემად. მე–19 საუკუნის 40-იან წლებში ,,ბორჯომის" მინერალურმა წყლებმა თავისი გამორჩეული თვისებებით ფართოდ გაითქვა სა-ხელი რუსეთის იმპერიაში. ქალაქი ბორჯომი კი თანდათან  სამ-თო–ბალნეოლოგიურ კურორტად ყალიბდებოდა და მისი პოპუ-ლარობა წლიდან წლამდე იზრდებოდა. ბორჯომის აღმშენებლობა დაიწყო 1850 წლიდან, ხოლო ქალაქად გამოცხადდა 1919 წელს.  1862 წელს, კავკასიის მთვარსარდლად დაინიშნა რუსეთის იმპერატორის ალექსანდრე II-ს ძმა, დიდი მთავარი მიხეილ რო-მანოვი, რომელსაც ბორჯომის ხეობა ძალიან მოსწონებია და იგი რომანოვების სამეფო დინასტიის საზაფხულო რეზიდენციად გადაუქცევია.  1887 წელს ბორჯომში ისვენებდა დიდი რუსი კომპოზი-ტორი პეტრე ჩაიკოვსკი, რომელიც წერდა: ,,ჩემი აზრით, ეს ყვე-ლაზე ღვთაებრივი და საუკეთესო ადგილია მთელს მსოფლიოში". 1890 წლიდან დაიწყო ,,ბორჯომის" წყაროს წყლის საწარ-მოო ჩამოსხმა, ხოლო 1896 წელს ბორჯომის პარკის შესასვლელში აშენდა მინერალური წყლების ჩამოსასხმელი.  1904 წელს შესაძლებელი გახდა ,,ბორჯომის" წარმოების ნაწილობრივი მექანიზაცია. მინის ჩაბერვა ჯერ კიდევ ხელით ხდებოდა, თუმცა ჩამოსხმა უკვე მექანიზებული იყო, საქარ-თველოს გასაბჭოებას ,,ბორჯომის" პოპულარობისათვის ხელი არ შეუშლია, შეიცვალა მხოლოდ დამსვნებელთა სტატუსი და ელი-ტა. ბორჯომს ხშირად სტუმრობდა იოსებ სტალინი, რომელსაც ეს წყალი ძალიან მოსწონდა. კრემლი ,,ბორჯომის" გარეშე არც ერთ ღონისძიებას არ ატარებდა. 1960–იანი წლებიდან ,,ბორჯომის" წყალმა საზღვარგარეთაც მოიხვეჭა სახელი. იგი მსოფლიოს 15 



86  ქვეყანაში მათ შორის აშშ–ში, საფრანგეთსა და ავსტრიაში გაიტანეს  საექსპორტოდ. 1990-95 წლებში შიდა ეკონომიკური სიძნელეების გამო ,,ბორჯომის" წარმოება საგრძნობლად შემცირდა. მაგრამ 1995 წლიდან კომპანიამ ,,Georgian Glass & mineral water Co.N.V" ბორჯომის ჩამოსხმა ორ ჩამომსხმელ ქარხანაში განაახლა. წყლის წარმოება 40-–ჯერ გაიზარდა და დღეს ბუნების ამ ძვირფას საჩუქარს მსოფლიოს 30 ქვეყანაში იცნობენ.  ბორჯომის მინერალურმა წყალმა მრავალი საერთაშორისო გამოფენაზე მიიღო მონაწილეობა და არაერთი ჯილდო მოიპოვა. კურორტს არ გააჩნია სეზონურობა და მისი გამოყენება შე-იძლება დასასვენებლად და სამკურნალოდ მთელი წლის გან-მავლობაში. ქიმიური შემადგენლობით მინერალური წყლები მიეკუთვნება ნახშირმჟავა, ჰიდროკარბონატულ, ნატრიუმიან წყლებს. კურორტზე ბორჯომის წყალი ძირითადად გამოიყენება სასმელ–სამკურნალოდ, ინგალაციის, კუჭისა და ნაწლავების გა-მოსარეცხად, ხოლო კურორტის გარეთ – ბოთლებში ჩამოსხმული, როგორც სამკურნალო სუფრის წყალი. ბორჯომის პარკიდან 3კმ–ის დაშორებით, ტყეში არის თერმულ–სულფიდური სააბაზანო მინერალური წყალი, რომელიც დაბალი მთის კლიმატთან ერთად წარმოადგენს დამატებით სამკურნალო–რეკრეაციულ ფაქტორს. სწორი მენეჯმენტისა და თანამედროვე ინფრასტრუქტურის განვითარების შემთხვევაში, სავსებით რეალურია, კურორტმა ბორჯომმა დაიკავოს ღირსეული კონკურენტული ადგილი მსოფლიოს ტურისტულ სივრცეში – ქალაქი კურორტის სახით.  გამოყენებული ლიტერატურა: 1. მ. მეტრეველი – სტუმართმასპინძლობის საფუძვლები, 2008წ. 2. ნ. სააკაშვილი, თ. ჩილინგარიშვილი – საქართველო ტურიზმისა და კურორტების ქვეყანა, 2011წ. 3. ნ. კვარაცხელია, ლ. ქართველიშვილი – რეკრეალოგიისა და კურორტოლოგიის საფუძვლები, 2002წ. 4. მ. ვადაჭკორია, გ. უშვერიძე, ვ. ჯალიაშვილი – საქართველოს კურორტები. 1987წ. 



87  ბოჯგუა ნინო ევროპული უნივერსიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, თბილისის სასწავლო ცენტრის ქუთაისის განყოფილების ეკონომიკის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი.  მეცნიერ  ხელმძღვანელი – ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  რამდენ საუკუნეს ითვლის ბორჯომის წყლის ისტორია რეზიუმე  არქეოლოგიური გათხრების შედეგად  დადგინდა, რომ უნიკალური მინერალური წყლის ,,ბორჯომის" ისტორია თითქმის 2000 წელიწადს ითვლის, დიდმა ქართველმა მეცნიერმა ივანე ჯავახიშვილმა დაამტკიცა, რომ მინერალური წყალი თავისი სამკურნალო თვისებების გამო სასმელადაც გამოიყენებოდა. 1890 წლიდან დაიწყო ,,ბორჯომის" წყაროს წყლის საწარმოო–ჩამოსხმა. დაიწყო წარმოების მექანიზაცია. გაიზარდა მისი პოპულარიზაცია.  Боджгуа Нино Официальный представитель Европейсского университета (г.Киев) Международный информационный центр „кавкасия+“ студентка четвертого курса Кутаисского отделения Тбилисского учебного центра Научный руководитель-Жоржолиани Нато, академик Акаде-мии наук туризма Грузии  Сколько веков насчитывает история ,,Борджоми"? Резюме Археологическими раскопками установлено, что история уникальной минеральной воды ,,Борджоми" насчитывает 2000 лет. Великий грузинский учёный Иване Джавахишвили доказал, что в 



88  старину, наряду с купанием, эта вода, ввиду своих лечебных сво-йств, применялась и для питья. В 1890 г. был построен  разливочный завод, началась механи-зация. Росла популярность.   Nino Bojgua How many centuries accounts for the history of Borjomi water? Summary According to reliable sources we can say that the history of the unique mineral water ,,Borjomi" accounts for  almost 2000 years. In re-sult of archecological excavations a few houses and swimming pools made from a stone and wood have been found in Borjomi valley. Ac-cording to some historical data, in old - time mineral water was used only for swimming. However, the greatest Georgian scientist Ivane Ja-vakhishvili has proved that the mineral water was used for drinking be-cause of its healing properties. Since 1890 Borjomi mineral water had begun bottling produc-tion. Research supervisior-Nato Zhorzholiani              



89  კაპატაძე მონიკა საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი - ქარქაშაძე ნარგიზა - ასოცირებული პროფესორი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  სოციალური რეკლამის  მნიშვნელობა და ეფექტურობა  თანამედროვე საქართველოში  საზოგადოებაში განსხვავებული ფასეულობების დამკვიდ-რებამ, ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისაკენ სწრაფვამ მსოფლიო ახალი ინტერნატივების წინაშე დააყენა. სოციალური უთა-ნასწორობის გაღრმავებამ, შემოსავლების წარმოუდგენელმა დის-პროპორციამ, სოციალური  ცხოვრების სისტემური ცვლილებების აუცილებლობა მოითხოვა. სოციალური მარკეტინგის კამპანია მიზანმიმართული ღონისძიებათა სისტემაა მწვავე სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის, ქცევის შეცვლისა და საზოგადოების ჩართულობის ზრდის თვალსაზრისით. სოციალური მარკეტინ-გული კამპანიები მიმართულია ისეთი პრევენციული ღონისძი-ების გატარებისა და არასასურველი ქცევის შეცვლისაკენ, რომ-ლებიც ხელს შეუწყობენ კეთილდრეობის ზრდას ქვეყანაში.  სოციალური მარკეტინგი ადამიანთა საჭიროების უკეთ გა-გებისა და მათი ინტერესების დამცველად გვევლინება. მისი მი-ზანია საზოგადოების ქცევაზე აქტიური რეაგირება, მაგალითად, დაარწმუნოს მომხმარებელი არ მოწიოს სიგარეტი, იცხოვროს ჯანმრთელი ცხოვრეის წესით.  სოციალური რეკლამის მიზანია გაამახვილონ ყურადღება კონკრეტული პროდუქტის მიმართ, ეს პირდაპირი მნიშვნელო-ბით იქნება თუ საზოგადოების მიპყრობით ამა თუ იმ საკითხთან. მაგრამ ზოგჯერ საზოგადოების ნაწილი თვალს ხუჭავს იმ მნიშ-ვნელოვან ფაქტებზე, რომელიც ჩვენ ცხოვრებას ანადგურებს. სწო-რედ იმიტომ შეიქმნა სოციალური რეკლამა, რომ დავფიქრდეთ, 



90  ჩავუღრმავდეთ  საკუთარ თავს და არ განვიცადოთ აღნიშნული მარცხი[3]. სოციალური პრობლემების ჩამონათვალი საკმაოდ ბევრია, რაც განაპირობებს სოციალური რეკლამის აუცილებლობას. ეს პრობლემები შეეხება საჭესთან ტელეფონზე საუბარს, რომლის დარღვევის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დაკის-რებულია ფულადი ჯარიმა 40 ლარი და 100 ქულას აკლდება 15 ქულა; ოჯახში ძალადობის ფაქტს, რომელიც დაკავშირებულია როგორც ქალების, ასევე ბავშვების მიმართ ძალადობას. საქართვე-ლოში ყოველი მესამე ქალი ძალადობის მსხვერპლია. საქართვე-ლოში გააქტიურდა სოციალური რეკლამა, რომელიც ძალადობის შედეგად დაზარალებულ ბავშვებს; მიტოვებულ ბავშვებს და მშობელთა მზრუნელობასმოკლებულ ბავშვებს ეხმარება. ცხოვე-ლების დაცვის, ნარკომანიასთან ბრძოლის საკითხებზე მრავალი სოციალური რეკლამაა მიძღვნილი; იგივე შეიძლება ითქვას ნაგ-ვის დაყრის; ბავშვთა მოწევის წინაარმდეგ კამპანიაზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე[4]. ასევე, აღსანიშნავია გლობალური სოციალური პრობლემა –შიდსის წინააღმდეგ  ბრძოლა, მსოფლიოში სოციალური მარკე-ტინგის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი, წარმატებული მიმართულე-ბაა, რომელიც იყენებს მარკეტინგულ ინსტრუმენტებს ამ მეტად საშიში დაავადების წინააღმდეგ.  სოციალური მარკეტინგული საქმიანობების ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა  გარემოს დაცვა მავნე ზემოქმე-დებისაგან. ეკოლოგიური პრობლემები გლობალური ხასიათისაა. სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკა ქვეყნის გრძელვადიანი სტრატეგიაა, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოების ჯანსაღ ცხოვრებას. სოციალური მარკეტინგის მნიშვნელოვან მიმართუ-ლებად ითვლება ასევე რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან და-კავშირებული პროგრამები. საქართველოში სოციალური მარკე-ტინგის ეგიდით განხორციელდა USAID – ის მიერ დაფინან-სებული პროექტი „Sustain “(შენარჩუნება). აღნიშნული კამპანია 



91  ტარდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროსთან და სხვა მაღალი რანგის დაწესებულებებთან თანამშრომლობით[2,გვ.256, 259–260]. მეტად ინტენსიურია იოდდეფიციტის პროგრამა საქართვე-ლოში. იოდის დეფიციტი აღინიშნება როგორც სრულწლოვან ადამიანებში, ასევე ბავშვებსა და ორსულებში. ბავშვთა/მოზრდი-ლთა 38%-ს აღენიშნება ჩიყვი. სიმსუქნე და ჭარბი წონა თანა-მედროვე მსოფლიოს მეტად მნიშვნელოვანი სოციალური პრობ-ლემაა. სწრაფი კვების ინდუსტრიის ბიზნესის განვითარებამ იგი აქცია სხვადასხვა დაავადებისა და ჯანმრთელობის პრობლემის რისკის მატარებლად. თამბაქოს მოწევის წინააღმდეგ მოძრაობის აქტიური გამ-ტარებელია  სოციალური მარკეტინგის კამპანია. საქართველოში თამბაქოს მოხმარების შესამცირებლად მიმართულ საკანონმდებ-ლო ღონისძიებები საკმაო, მაგრამ მისი განხორციელების მექანი-ზმები არ არის ეფექტიანი.  სიგარეტის მოხმარება განსაკუთრებით გავრცელებულია 13–55 ასაკობრივ ჯგუფებში –73%. გამოკვლევის მიხედვით თამბაქოს ბაზარი საქართველოში 10 მლრდ ღერის დონეზეა, რომლის საშუალო ღირებულება 0,58 მლრდ ლარს შე-ადგენს. საქართველოში ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გასატა-რებელ ღონისძიებებს ჯერ კიდევ არ შეიძლება ეწოდოს ეფექტი-ანი, რადგანაც სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, საქართვე-ლო ევროპის ერთ–ერთ ყველაზე მწეველ სახელმწიფოდ ითვლება.  ბოლო ათწლეულებში მომხდარმა სოციალურმა და ეკონო-მიკურმა ძვრებმა გამოიწვია მომხმარებელთა მიერ სპირტიანი სასმელებისადმი დამოკიდებულების ზრდა. საქართველოში ჩატარებულმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ ხშირია ალკოჰოლის მიღება ახალგაზრდულ სეგმენტში. ამიტომ აუცილებელია ამ პრო-ბლემაზე ყურადღების გამახვილება, რათა საზოგადოებამ გააცნო-ბიეროს აღნიშნული სოციალური პრობლემის სიმწვავე. 



92  საგზაო უსაფრთხოების სფეროში, მსოფლიოს მრავალ-წლიან გამოცდილებაზე დაყრდნობით, საქართველოში განხორ-ციელდა მნიშვნელოვანი სოციალური ცვლილება უსაფრთხო ღვე-დების მოხმარებასთან დაკავშირებით. სწორედ ამ კუთხით 2010 წლის 1 დეკემბრიდან საქართველოში კანონით სავალდებულო გახდა უსაფრთხოების ღვედის ხმარება. ამ მუხლის შეუსრულებ-ლობისათვის დაწესდა ჯარიმა 40 ლარის ოდენობით. ამ კანონით მიღებამ და სათანადო ინფორმაციულმა კამპანიამ კარგი ზემოქმე-დება მოახდინა საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე. სოციალური რეკლამის დანიშნულების  შესწავლისათვის ჩატარებული იქნა ექსპერტთა გამოკითხვა, რის შედეგადაც 43,8 % აღნიშნა, რომ ის დანიშნულია „სოციალურ პრობლემებზე ყურად-ღების მისაპყრობათ. და ბოლოს, სოციალური რეკლამის ეფექტურობის შეფა-სების ამოცანის გადაწყვეტისას, მიზანშეწონილია გამოვიყენოთ კომპლექსური კვლევით მეთოდიკები, მიმართული  აღქმის ეფექ-ტურობის  შეფასებაზე ჯერ კიდევ სარეკლამო პროდუქტის შემუ-შავების სტადიაზე.  ლიტერატურა: 1. http://kpfu.ru/portal/docs/F1284211246/Socialnaya.i.politicheskaya.reklama.pdf 2. ჩარიტა ჯაში სოციალური მარკეტინგის საფუძვლები გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2012 წ. 3. http://intermedia.ge 4. https://www.marketer.ge/look-the-road-in-the-eye/ 5. კვლევის შედეგები 6. http://www.sociama.ru      



93  კაპატაძე მონიკა საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი - ქარქაშაძე ნარგიზა, ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  რეზიუმე სოციალური რეკლამის მნიშვნელობისა და ეფექტურობის განსაზღვრის საკითხი საკმაოდ რთულია და მოითხოვს ღრმა და სისტემურ შესწავლას. სტატიაში აღწერილია სოციალური მარ-კეტინგის და მისი ინსტრუმენტის სოციალური რეკლამის როლს. ასევე გადმოცემულია სოციალური რეკლამის ეფექტურობის არსი და მიდგომები,შეფასებულია ამ კუთხით ჩატარებული კვლევის შედეგები. სტატიაში ასევე მოყვანილია  სოციალური რეკლამის მაგალითები და შედეგები, რაც მოჰყვა მის გაშუქებას და ის ღონისძიებები, რომელიც უნდა გაატაროს ხელისუფლებამ იმ  სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში.  Kapatadze Monika  Social advertisement, its importance and effectiveness in modern Georgia resume  The issue of defining the importance and effectiveness of social advertising is actually quite difficult and requires a deep and systematic study. In this article we will describe social marketing and the role of social advertising of its instrument. We also convey the essence of the effectiveness of social advertising and point out the existing approaches to its assessment and the results of the survey conducted in this regard. 



94  The article also includes examples of social advertising, which has resulted in its coverage and measures to be taken by the government to address the social problems that exist in society. Research supervisior-Karkashadze Nargiza  Капатадзе Моника Учебный университет Академии наук туризма Грузии,  студентка третего курса Научный руководитель-Наргиза Каркашадзе  Важность и эффективность социальной рекламы в современном Грузии резюме Вопрос определения важности и эффективности социальной рекламы довольно сложный и требует глубокого и системати-ческого изучения. В статье описывается роль социальной рекламы и ее рекламного инструмента. Суть и подходы к эффективности социальной рекламы также отражены в результатах исследований, проведенных в этом отношении. В статье также приводятся примеры социальной рекламы и последствий, а затем ее охват и меры, которые необходимо принять правительству для решения социальных проблем, существующих в обществе.           



95  წულაია ლალი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი - ნარგიზა ქარქაშაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  დაზღვევის მარკეტინგი ტურიზმში,  პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები  ტურისტების ნაკადის მკვეთრი გაზრდის პირობებში დაზ-ღვევა ხდება მნიშვნელოვანი პირობა დასვენების უსაფრთხოების. უკანასკნელ წლებში შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი ზრდა სადაზღვე-ვო შემთხვევების რიცხვის, განსაკუთრებით მძიმე და ძვირიანი, სიკვდილით გამოწვეული ხარჯების და გარდაცვლილის გადაყ-ვანის აუცილებლობით მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე. გაუარე-სდა სადაზღვევო ვითარება რიგ ტრადიციულ ტურისტულ ქვე-ყნებში. ერთ-ერთ მიზეზად სადაზღვევო ვითარების გაუარესების წარმოადგენს უცოდინარობა ქცევის კულტურის. ჩვენს მიზანს წარმოადგენს ტურიზმის სფეროში სადაზღვევო მარკეტინგის პრობლემების შესწავლა. განსახილველი პრობლემა განსაკუთ-რებით აქტუალური ხდება უკანასკნელ დროში, რადგანაც ევ-როპასთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ გაიზრდება ტურისტების ნაკადი, რომელთა უმეტეს ნაწილს არ ეცოდინება მიმღები ქვეყნის სპეციფიკა. ამიტომ ჩვენს მიზანს წარმოადგენს ტურიზის სფეროში სადაზღვევო ბაზრის ანალიზი და სწორი მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავება, რაც გაზრდის სადაზ-ღვევო პოლისებზე მოთხოვნას. დაზღვევა ტურიზმში - ესაა ურთიერთობის სისტემა სადა-ზღვევო კომპანიასა და ტურისტს შორის მისი სიცოცხლის, ჯან-მრთელობის და ქონებრივი ინტერესების დაცვის შესახებ სადაზ-ღვევო შემთხვევის დადგომისას. 



96  სადაზღვევო კომპანიების  საქმიანობის ანალიზი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში გვიჩვენებს, რომ მარკეტინგის მთელი რიგი მიმართულებები და ფუნქციები წარმოადგენს საერთოს სხვადასხვა დამზღვევთა საქმიანობაში. მათ მიეკუთვნება სადაზ-ღვევო კომპანიების ორიენტაცია ბაზრის კონიუნქტურაზე, მაქსი-მალური მორგება დაზღვევის ცალკეული სახის პირობის შემუშა-ვებასთან. სადაზღვევო მომსახურების კულტურა, ერთ–ერთი მნიშ-ვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს მომხმარე-ბელთა მოზიდვაზე. ის იწყება სადაზღვევო კომპანიის  მუშაკის ან მისი წარმომადგენლის (აგენტის) ფორმალური შეხვედრის და სა-უბრის აქტით, დასკვნითი ხელშეკრულების გაფორმებით, სადაზ-ღვევო პოლისის ყიდვა-გაყიდვით პოტენციურ მზღვეველზე. სადაზღვევო კომპანიებისათვის მთავარია, რომ ნებისმიერი მომ-სვლელი ან კლიენტი სადაზღვეო აგენტის წარმოადგენდეს პოტე-ნციურ მზღვეველს.  სადაზღვევო მარკეტინგი, შესაბამისი სადაზღვევო მომ-სახურების ბაზარზე არსებული სიტუაციის შეფასებისას უნდა გამოდიოდეს იქიდან, რამდენი სადაზღვევო კომპანია მოქმედებს მოცემულ რეგიონში, როგორია მათ მიერ გაწეული მომსახურე-ბების სფეროები (დაზღვევის სახეები), როგორია მოსახლეობის სოციალური ფენა, მისი კეთილდღეობა და ა.შ. პოტენციური სა-დაზღვევო ველის შეფასებისას (ობიექტების მაქსიმალური რაო-დენობა–პოტენციური ტურისტების, ავტოტურისტების), რომ-ლებიც შეიძლება იყოს მოცული დაზღვევით, მარკეტინგის სამ-სახურის მიერ გამოვლენილი უნდა იყოს დემოგრაფიული, სო-ციალური, ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური და სხვა განსაკუთ-რებულობები რეგიონის. ირკვევა ასევე ოჯახის შემოსავლები, კომერციული ორგანიზაციების რიცხვი, სასწავლო დაწესებუ-ლებების არსებობა ტურიზმის, ავტოსპორტის და სხვა პროფილის შესახებ. 



97  დაზღვევის განსაკუთრებულობები ტურიზმში უშუალოდ ეხება ტურისტების დაზღვევას. ძირითადად გამოიყენება დაზ-ღვევის შემდეგი სახეები: სამედიცინო, უბედური შემთხვევისაგან, ქონებრივი, ტრანსპორტის შეფერხების შემთხვევაში, ხარჯების, დაკავშირებული გამგზავრების მოხდენის შეუძლებლობასთან, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელების პასუხისმგებ-ლობის დაზღვევა, სერვისული და სხვა. დაზღვევის ერთ-ერთ ძირითად სახეს ტურიზმში წარმოადგენს სამედიცინო დაზღვევა, რომელიც ძირითადში ფარავს ყველა ხარჯებს სამედიცინო მომსახურებაზე, სტაციონალური მკურნალობის მომსახურებაზე, სასწრაფო დახმარების მანქანით გადაყვანას, წამლების შეძენას, ავადმყოფის მოვლას, ხოლო საზღვარგარეთ სიკვდილის შემთხვე-ვაში ცხედრის ტრანსპორტირებას სამშობლოში. ქვეყანაში არსებული სადაზღვევო კომპანიები მომხმარე-ბელს მრავალფეროვან სადაზღვევო პროდუქტებს სთავაზობენ. 2015 წლის 30 სექტემბრისათვის, ქვეყანაში  1 357 194 სადაზღვევო პოლისი მოქმედებდა, მათი 83% კი შემდეგ ოთხ პროდუქტზე ნა-წილდებოდა: ჯანმრთელობის დაზღვევა - 39%, სიცოცხლის დაზ-ღვევა - 24%, უბედური შემთხვევის დაზღვევა - 12%, სამოგზაურო დაზღვევა - 8%. სიცოცხლისა და მოგზაურობის დაზღვევის დიდი წილი (95% და 59% შესაბამისად) საცალო პოლისებზე მოდის, უდებური შემთხვევიბისაგან დაზღვევის უდიდესი წილი (მთლი-ანი მოქმედი პოლისების 68%) კორპორატიულ პოლისებზე, ხოლო ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისებს კორპორატიული და სახელმწიფო დაზღვევა თითქმის თანაბრად ინაწილებენ (49% და 45% შესაბამისად) . დაზღვევა ერთადერთი მექანიზმია, რომ თავი დავიცვათ გაუთვალისწინებელი რისკებისგან და მათგან გამოწვეული ფი-ნანსური დანაკარგისგან. სადაზღვევო სისტემის ძლიერება პირდაპირ გავლენას ახ-დენს ქვეყნის ეკონომიკაზე და ამავე დროს თვითონაა დამოკი-



98  დებული ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობაზე, მოსახლეობის გა-დახდისუნარიანობასა და ბიზნესის სიძლიერეზე. ამიტომ ბაზრის განვითარებისთვის აუცილებელია მსოფლიოში აპრობირებული სხვადასხვა მეთოდების გამოყენება. იმისათვის, რომ ნათელი წარმოდგენა შეგვექმნას სადაზ-ღვევო მარკეტინგზე ჩავატერეთ მარკეტინგული კვლევა, რომლის შედეგების ანალიზი შესაძლებლობას მოგვცემს გავაკეთოთ გარკვეული დასკვნები ტურიზმის სფეროში დაზღვევის სწორი მარკეტინგული სტრატეგიების შესამუშავებლად.  გამოკითხვის შედეგებმა გვაჩვენა, რომ აუცილებელია შეი-ცვალოს სადაზღვევო პირობები –29,6%, ფასები–20,7%, მომ-სახურების კულტურა – 9,6%, სხვა –16,4%, არ იცის რა უნდა შეიც-ვალოს–14,8%, ხოლო რესპოდენტების 8,9% მიაჩნია, რომ უნდა შეცვალოს მომსახურების დონე. ტურიზმის სფეროში სადაზღვე-ვო პროდუქტებისადმი მოთხოვნის პროგნოზირებისათვის რეს-პოდენტებისათვის დასმული იქნა შეკითხვა –აპირებენ თუ არა ისინი მომავალში ისარგებლონ სადაზღვევო მომსახურებით,  41,5% დადებითი პასუხი გასცა, ხოლო 46,7% უარყოფითი, ხოლო 11,8% არ იცის ისარგებლებს თუ არა მომავალში აღნიშნული მომსახურებით. ჩატარებული კვლევის შედეგად შეგვიძლია გავაკეთოთ გარკვეული დასკვნები და შევიმუშაოთ რეკომენდაციები, რომე-ლთა გათვალისწინებით მომავალში გაიზრდება მოთხოვნა ტუ-რიზმში სადაზღვევო პროდუქტებისადმი. განსაკუთრებით ეს აუცილებელია ექსტრემალური ტურიზმის დროს, რადგან რისკის ფაქტორი საკმაოდ მაღალია. ამიტომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგო-მარეობიდან გამომდინარე და რესპოდენტების მოსაზრებით (20,4%) აუცილებელია 1. შეიცვალოს ფასები სადაზღვევო პოლისებზე და გახდეს ხელ-მისაწვდომი,  



99  2. ასევე გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს სადაზ-ღვევო პირობებში, რომელიც ინდივიდუალურად იქნება მორგებული თითოეულ კლიენტზე.  3. ამასთან აუცილებელია სადაზღვევო კომპანიების თანამ-შრომლებს ჩაუტარდეთ ტრენინგები, რათა მათი მომსახუ-რეობის კულტურა და დონე შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს.  გამოყენებული ლიტერატურა 1. http://forbes.ge/blog/177/romeli-sadazRvevo-produqtia-yvelaze-popularuli-saqarTveloSi%3F 2. http://forbes.ge/news/1003/saqarTvelos-sadazRvevo-bazari-2015 3. http://www.radiotavisupleba.ge/a/sadazgvevo-bazari/26769420.html 
4. http://insurance.gov.ge/Page3.htm. 5. https://www.bta.lv/ru/private/strahovanie-zdorov-ja-inostrancev 
6. http://tourlib.net/statti_tourism/strahovanie.htm 
7. კვლევის შედეგები 

               



100  წულაია ლალი საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის  მესამე კურსის სტუდენტი მეცნიერ-ხელმძღვანელი - ნარგიზა ქარქაშაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  დაზღვევის მარკეტინგი ტურიზმში,  პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები რეზიუმე სტატიაში, „დაზღვევის მარკეტინგი ტურიზმში,  პრობლე-მები და განვითარების პერსპექტივები" მოცემულია ტურიზმის სფეროში სადაზღვევო მარკეტინგის ცნებები, ასევე ნათქვამია, რომ ის რა სახის დაზღვევა არსებობს ტურიზმის სფეროში. ასევე განხილულია დაბრკოლებები, რომლებსაც დიდი გავლენა აქვთ ბაზარზე. მოცემულია სტატისტიკური მონაცემები, რომლის ანა-ლიზი გვაძლევს იმის გარკვევის შესაძლებლობას, რომ საქარ-თველოს სადაზღვევო ბაზარს პოტენციალი აქვს. ჩატარებული კვლევების შედეგად გაკეთდა დასკვნა და მომზადებულია რეკომენდაციები, რომლის მიხედვითაც გაიზ-რდება სადაზღვევო პროდუქტების მოთხოვნები ტურიზმის სფე-როში.   Lali Tsulaia Insurance Marketing in Tourism, Problems and  Development Perspectives Summary In the article, “Insurance Marketing in Tourism, Problems and Development Perspectives” the notion of insurance marketing in tour-ism is given, it is also said, when it was developed and what kind of in-surances take place in tourism. Also the obstructing problems, which 



101  have a big influence on the market development, are given. The statisti-cal data are given, which analysis gives us a clear notion about the po-tential, which have the Georgian insurance market nowadays.   As a result of held researches the conclusion is made and the rec-ommendations are prepared, according of which the demands of insur-ance products in tourism will be increased.   Цулаия Лали Учебный университет Академии наук туризма Грузии, студентка тре-тего курса Научный руководитель-Наргиза Каркашадзе  Страховой маркетинг в туризме, проблемы и  перспективы развития резюме В статье «Страховой маркетинг туризма, проблемы и пер-спективы развития» - это определения страхового маркетинга в сфере туризма, в нем также говорится, что такое страхование в сфере туризма, а также препятствия, на которые в значительной степени влияет рынок. Возможность S, что страховой рынок имеет потен-циал. Выводы сделаны в результате исследований и подготовлены рекомендации, которые повысят требования страховых продуктов в секторе туризма.         



102  Кутлиахметов И.Ф. Научный руководитель: Дудинская Р.А «Международный экологический институт им.А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета», Беларусь, Минск  АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЗАБОЛЕВАЕ-МОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г.НОВОГРУДОК  БОЛЕЗ-НЯМИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА  Актуальность. В  Республике Беларусь отмечается устойчивая тен-денция к росту заболеваемости глаза и его придаточного аппарата как среди взрослого, так и среди детского населения. Офтальмоло-гическая патология занимает одно из ведущих мест в структуре за-болеваемости [1].В  последние годы сформировались дополнитель-ные факторы риска для здоровья, связанные с использованием тех-нических средств, что непосредственно связано с ростом офтальмо-логической патологии, поэтому анализ заболеваемости глаза и его придаточного аппарата с использованием количественных методов оценки имеет и актуальный и прогностический интерес. Цель исследоваеий. Используя количественные методы оценки, провести анализ динамики заболеваемости детского населения г.Новогрудка болезнями глаза и его придаточного аппарата.  Объекты и методы исследования. Объектом исследования  была  информация из формы Государственной статистической отчетно-сти о числе случаев заболеваний детского населения г.Новогрудок, полученная в Учреждении здравоохранения «Новогрудская  дет-ская городская больница» и численности детского населения, полу-ченная из Демографических ежегодников РБ за изучаемый пе-риод.В работе были использованы следующие методы: расчет экс-тенсивных коэффициентов, анализ динамических рядов методом выравнивания по параболе первого порядка, расчет среднегодовых показателей заболеваемости,  расчет среднегодовой тенденции за-болеваемости. 



103  Результаты исследований и их обсуждение. В структуре заболевае-мости детского населения г.Новогрудок за весь период изучения (2008 -2016 г.г.) болезни глаза и его придаточного аппарата в после-дние 4 года занимали 2 ранговое место,в 2011-2013 г.г – 3 ранговое место, 2008 -2010 – 3 ранговое место. Анализ динамического ряда общей  заболеваемости выявил неустойчивый  рост показателя   ( R2 =0,60). Выявлены достоверные различия в сторону увеличения по-казателей общей заболеваемости в 2016 году (464,2±16,5)0/000  по сравнению с 2008 годом  (364,6±19,4) 0/000   (t=4,1, p<0,001). Анализ динамического ряда показателей первичной заболеваемости был проведен методом выравнивания ряда по скользящей средней . Вы-явлено неустойчивое увеличение  показателя (R2 =0,52).Сравнитель-ный анализ показателей в конце изучаемого периода по сравнению с началом не выявил достоверных различий (t=1,7,p>0,05). В работе проведен расчет коэффициента соотношения общей и первичной  заболеваемости детского населения г.Новогрудка болезнями глаза и его придаточного аппарата. Выявлено, что коэффициент в послед-ние 4 года изучения находился в интервале от 2 до 4,4. Выводы.  В 2004 году болезни глаза и его придаточного аппарата были выделены в отдельный класс болезней. До 2004 года этот класс болезней входил в состав класса болезней нервной системы и органов чувств и занимал первое ранговое место в структуре этого класса болезней. Рост коэффициента соотношения общей и первич-ной заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата  по годам может свидетельствовать о возрастании хронизации пато-логии среди детского населения г.Новогрудок.  Литература 1. Чмырева,  А.В. Анализ заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата детского населения РБ/А.В. Чмырева, Р.А.Дудинская //МГЭИ им.А.Д.Сахарова: экология человека и окружающей среды в постчернобыльский период: материалы республиканской конференции, Мн., 2009.С.78-79 



104  კუტლიახმეტოვი ილია ფარიდესძე  ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტის  მე–4 კურსის სტუდენტი  ქ.ნოვოგრუდოკის მოსახლეობის ბავშვთა თვალის დაავადებების და მისი დანამატის აპარატის ავადმყოფობის ეპიდემიოლოგიური ასპექტების ანალიზი ანოტაცია 2004 წელს თვალის და მისი დანამატის აპარატის დაავა-დებები იყო გამოყოფილი დაავადებების ცალკე კლასად. 2004 წლამდე დაავადებების ეს კლასი შედიოდა ნერვული სისტემის და გრძნობის ორგანოების დაავადებების კლასის შემადგენლობაში და იკავებდა პირველ ადგილს დაავადებების ამ კლასის სტრუქტურაში. თვალის და მისი დანამატის აპარატის საერთო და პირველადი დაავადების შეფარდების ზრდა, წლების მიხედვით, მეტყველებს ქ.ნოვოგრუდოკის მოსახლეობაში ბავშვთა პათოლო-გიის ქრონიზაციის ზრდაზე. მეცნიერ ხელმძღვანელი, უფროსი მასწავლებელი – რეგინა დუ-დინსკაია  Kutliakhmetov Ilya Аnnotation                                The analysis of epidemiological aspects of eye disoders morbidity of the child population of Novogrudok city  The diseases of the eye and its adnexa were distinguished into a separate class of diseases in 2004. Until 2004, this class of diseases was a part of the class of diseases of the nervous system and sensory organs and occupied the first rank place in the structure of this class of diseases. The 



105  increase in the ratio of the total and primary disease incidence of the eye and its adnexa from year to year may indicate an increase in the chro-nicity of pathology among the child population of Novogrudok.   Кутлиахметов Илья Фаридович Аннотация Анализ эпидемиологических аспектов заболеваемости детского населения г.Новогрудок  болезнями глаза и его придаточного ап-парата  В 2004 году болезни глаза и его придаточного аппарата были выделены в отдельный класс болезней. До 2004 года этот класс бо-лезней входил в состав класса болезней нервной системы и органов чувств и занимал первое ранговое место в структуре этого класса бо-лезней. Рост коэффициента соотношения общей и первичной забо-леваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата  по годам может свидетельствовать о возрастании хронизации патологии среди детского населения г.Новогрудок.               



106  Жирчук М.Д. Научный руководитель: Дудинская Р.А «Международный экологический институт им.А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета», Беларусь, Минск  АНАЛИЗ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  БОЛЕЗНЯМИ  ПОЛОСТИ  РТА  СЕЛЬСКИХ  ЖИТЕЛЕЙ (НА  ПРИМЕРЕ  СТОЛБЦОВСКОГО  РАЙОНА)  В Республике Беларусь в сельской местности проживает око-ло трети  населения страны. К особенностям  проживания  на селе относятся: территориальная  протяженность  районов, низкая  плот-ность населения,  не всегда удовлетворительное транспортное соо-бщение, особенно в осенне-зимний период. Всё это  негативно от-ражается на обеспечении сельских жителей своевременной стома-тологической  помощью [1,2]. Целью исследования было с использованием методов обра-ботки информации провести количественый анализ заболеваемости болезнями полости рта населения  Вишневецкого  и Новосвежин-ского сельсоветов Столбцовского района Минской области.за изуча-емый период (2010-2016г.г.).     В работе использован расчет экстенсивных  и интенсивных показателей, метод сравнительного анализа показателей в двух со-вокупностях на достоверность различий, анализ  динамических  ря-дов заболеваемости методом выравнивания ряда по параболе пер-вого порядка, расчет  показателей тенденции, среднегодовых пока-зателей , коэффициентов детерминированности.  Первые ранговые места в структуре заболеваемости болез-нями полости рта занимали: кариес зубов, пульпит и периодонтит Дети составляют 14 % от численности населения, больше половины составляют лица трудоспособного возраста. Анализ динамического ряда  по  параболе первого порядка   выявил  достоверное снижение 



107  показателей заболеваемости кариесом зубов, периодонтитом и пульпитом  взрослого и детского населения Вишневецкого сельсо-вета (R2 >0,7). Сравнительный анализ показателей заболеваемости болезнями полости рта  в 2016 году по сравнению с 2010 годом не выявил достоверных различий в значениях показателей заболевае-мости  пульпитом и периодонтитом взрослого населения (p>0,05), отмечено достоверное снижение заболеваемости кариесом зубов (t=1,9, p<0,01). Среди детского населения по всем болезням  полости  рта выявлено достоверное снижение показателей (p<0,001). В ре-зультате анализа  показателей заболеваемости полости рта выяв-лено, что заболеваемость кариесом зубов среди жителей Новосвер-женского  сельсовета за изучаемый период  среди взрослого  и дет-ского населения имеет устойчивую тенденцию к снижению (R2<7). Анализ динамического ряда заболеваемости  пульпитом зубов насе-ления  Новосверженского  сельсовета не выявил направленность тенденции среди детского населения (R2=0,1). Отмечена  неустой-чивая тенденция к росту среди взрослого населения (R2<0,7). Выяв-лено cтатистически значимое  (R2>0,7) снижение показателей забо-леваемости периодонтитом среди детей Новосверженского  сельсо-вета, среди взрослых  направленность тенденции не выявлена (R2<0,3), среднегодовой показатель тенденции составил А0 =0,44%. Сравнительный анализ показателей заболеваемости полости рта населения Новосвежицкого сельсовета в конце изучаемого периода  по  сравнению  с началом  среди взрослого населения не выявил до-стоверных различий (p>0,05), а среди детского населения отмечено  достоверное снижение  в значениях показателей заболеваемости пе-риодонтитом и кариесом зубов (p<0,05). Выявленные достоверные различия  в сторону  снижения  по-казателей заболеваемости  взрослого и детского населения Вишне-вецкого и Новосверженского сельских советов Столбцовского рай-она указывают на действенную систему медицинского обслужива-ния населения  в регионе, на  хорошо  развитую систему  оказания   



108  стоматологической  помощи. Медицинская помощь населению в сельской местности  строится на основных принципах организации здравоохранения. Факторы, определяющие различия  между горо-дом  и деревней влияют на организационные формы и методы ра-боты сельских медицинских организаций. Среди организационных принципов современного общественного здравоохранения важным является соблюдение единства и преемственности медицинской помощи населению в городской и сельской местности.  Организация медицинского обслуживания сельского насе-ления имеет специфику форм и методов. Главной и отличительной особенностью системы организации медицинского обслуживания ее этапность, при которой лечебно-профилактическая помощь жи-телям села оказывается целым комплексом медицинских учрежде-ний (от ФАПов до областной больницы). Сущность принципа этап-ности заключается в том, что на каждом из последующих этапов оказывается медицинская помощь, которая не могла быть обеспе-чена на предыдущем этапе. Наличие квалифицированных стомато-логов на местах помогает снизить заболеваемость болезнями  поло-сти рта , оказывая своевременную помощь населению региона.  ЛИТЕРАТУРА 1. Светличная, Т.Г. Влияние поведенчиских факторов образа жизни на здоровье сельского населения трудоспособного  воз-раста  /  Т.Г. Светличная,  Е.А. Павлова // Проблемы  социальной  гигиены,  здравоохранения и истории медицины.  2006. №5. С. 9-12. 2. Доеман, И.П. Организация и информатизация здравоохранения в деревне /И.П.Доеман, П.В.Леоненко // Современная стомато-логия.  2011. №3. С. 38-47.    



109  ჟირჩუკი მარია სოფლის მაცხოვრებლების პირის ღრუს დაავადების ანალიზი  (სტოლბცოვსკის რაიონის მაგალითზე)   ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი ანოტაცია ნაშრომში შეფასების რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენე-ბით ჩატარებულია მინსკის ოლქის სტოლბცოვის რაიონის ბავ-შვთა და უფროსი ასაკის მოსახლეობის პირის ღრუს დაავადების ანალიზი. პირის ღრუს დაავადებების შესწავლილი მაჩვენებლე-ბის მიხედვით აღნიშნულია მკვეთრი შემცირება, რაც მიუთითებს მოსახლეობის მომსახურების ქმედით სისტემაზე და სტომა-ტოლოგიური მომსახურების გამართულ სისტემაზე. მეცნიერ ხელმძღვანელი, უფროსი მასწავლებელი – რეგინა დუ-დინსკაია  Zhirchuk  Mariya Dmitrijevna Аnnotation  Аnalysis   of morbidity  from  mouth  cavity  diseases  with  rural residents (using  example  of   Stolbtsov  district)   With the use of quantitative assessment methods, the work de-scribes the analysis of morbidity indicators in mouth cavity diseases found in children and adult population of Stolbtsovsky district, Minsk region. For all the  studied  indicators, a statistically significant decrease in  the area was revealed thus demonstrating an effective system of serving the popu-lation in the region, as well as well-developed system of dental care.      



110  Жирчук Мария Дмитриевна  Аннотация  Анализ  заболеваемости  болезнями  полости  рта  сельских  жителей (на  примере  Столбцовского  района)    С использованием количественных  методов  оценки  в  ра-боте  проведен  анализ  заболеваемости болезнями полости рта дет-ского и взрослого населения Столбцовского района Минской обла-сти. По изучаемым показателям заболеваемости болезнями полости рта отмечается достоверное  снижение , что указывает на действен-ную систему обслуживания населения и хорошо развитую систему оказания  стоматологической  помощи.   Бурец О. Н. Научный руководитель: ст. преподаватель к-ры РГиЭ Дубина М.А. Учреждение образования «Международный государственный эколо-гический институт им. А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета, Республика Беларусь, г.Минск  АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСНОВНЫМИ ФОРМАМИ НО-ВООБРАЗОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  Одной из основных проблем 21 века в области медицины яв-ляется заболеваемость злокачественными новообразованиями. В мире повсеместно отмечается рост онкологической заболеваемости и смертности от рака, несмотря на успехи в области диагностики и лечения опухолей. В настоящее время в мире злокачественными но-вообразованиями заболевают около 8 млн. людей. Среди причин смерти злокачественные опухоли занимают 2-е место, уступая лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы [1-3]. 



111  Состояние здоровья – итоговый медико-статистический пока-затель, дающий медицинскую оценку здоровья населения по сово-купности специально учитываемых признаков (наличие или отсут-ствие болезней, обращаемости за медицинской помощью, нуждае-мости в диспансерном наблюдении и др.) Признаки, характеризую-щие состояние здоровья, учитываются по результатам медицинских осмотров, диспансеризации и обращений за медицинской помощью [2]. В работе был проведен анализ динамических рядов заболевае-мости взрослого и детского населения г. Витебска и Витебской об-ласти по классам болезней, занимающие первые ранговые места в структуре заболеваемости, рассчитаны среднегодовые показатели заболеваемости (А0), среднегодовые показатели тенденции (А1), рассчитаны темпы прироста заболеваемости населения г. Витебска и Витебской области. Анализ структуры заболеваемости населения г. Витебска вы-явил следующее ранговое распределение классов болезней: рак кожи (14,10%), базалиома кожи (11,59%), рак органов грудной клетки (8,84%), рак желудка (4,55%). У мужчин, заболевших злокачественными новообразованиями первые места занимают рак органов дыхания (15,52%), кожи (11,9%), базалиома кожи (10,04%), рак желудка (4,53%), предста-тельной железы (14,27%) и мочевого пузыря (4,7%). У женщин - рак молочной железы (15,9%), кожи (16,18%), ба-залиома кожи (13,05%) желудка (4,57%), тела матки (8,52%), ободоч-ной кишки (4,44%). У детей – рак тонкого кишечника (16,67%), рак щитовидной железы (7,41%), лейкозы (20,37%), острый лимфобластный лейкоз (14,81%). Анализ динамических рядов заболеваемости г. Витебска и Ви-тебской области выявил тенденцию к выраженному росту заболева-



112  емости онкопатологией органов дыхания, злокачественными ново-образованиями кожи, онкологией простательной железы у мужчин; тела матки, а также молочной железы у женщин. Наибольшее сред-негодовое значение заболеваемости отмечено для новообразований кожи (А0= 1410,01 0/000 ), а наибольшее значение среднегодового по-казателя тенденций- для базалиомы кожи (А1= 39,22 0/000). ЛИТЕРАТУРА 1. Аксель, Е. М. Статистика рака легкого, желудка и пище-вода: состояние онкологической помощи, заболеваемость и смерт-ность / Е. М. Аксель, М. И. Давыдов, Т. И. Ушакова // Вести.. АМН.-2001.№   9. –С 61-65. 2. Симонов Н.Н., Мяукина Л.Н., Филин А.В., Рыбалкин Ю.И. Практическая онкология / Н. Н. Симонов, Л.Н. Мяукина, А.В. Филин, Ю. И. Рыбалкин// М.: Триада – Х, 2004. -  216с . 3. Ганул, В.Л. Онкология. / В.Л.Ганул, И.А.Клименко, И.Б.Щепотин; под ред. В.Л. Ганул. – М.:Книга плюс.-  2008.- 340 с.     ბურეცი ოლგა ნიკოლოზის ასული ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი ვიტებსკის ოლქის მოსახლეობის ახალწარმონაქმნის ძირითადი ფორმების დაავადების ანალიზი ანოტაცია ქ.ვიტებსკის და ვიტებსკის ოლქის მოსახლეობის დაავა-დებას ონკოლოგიური პათოლოგიით, რომელიც იკავებს პირველ რანგულ აგილებს ანალიზური პერიოდის განმავლობაში (2012–2017) გააჩნია ზრდის ტენდენცია. მეცნიერ ხელმძღვანელი, უფროსი მასწავლებელი – მარინა დუ-ბინა  



113  Бурец О.Н. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСНОВНЫМИ ФОРМАМИ НОВООБРАЗОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация. Заболеваемость населения г. Витебска и Витеб-ской области онкологической патологией, занимающей первые ранго-вые места в течение анализируемого периода (2012-2017), имеет тен-денцию к повышению.  Burets O.N. ANALYSIS OF MORBIDITY BY MAIN FORMS OF NOVELTIES OF THE POPULATION OF VITEBSK REGION Annotation. The incidence of the population of Vitebsk and the Vitebsk region with oncological pathology occupying the first rank places during the analyzed period (2012-2017) tend to increase.    Бедрицкая Н.А. Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры  ИиЭЭ Дубина М.А. Учреждение образования «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государ-ственного университета, Республика Беларусь, г. Минск  АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ВЗРОС-ЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И ДЕТЕЙ (ПОДРОСТКОВ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (2012-2017 гг.)  Туберкулёз в Республике Беларусь в последние два десяти-летия продолжает оставаться распространённым заболеванием, наносящим значительный ущерб здоровью населения и экономике страны. Прежде всего, это связано с особенностями данного заболе-вания на современном этапе, с острым прогрессирующим течением процесса, преобладанием лекарственно-устойчивых форм. Учиты-



114  вая, что забота об охране здоровья детского и подросткового населе-ния является приоритетным направлением здравоохранения и гос-ударственной политики в целом, проблема предупреждения и сни-жения распространения туберкулёзной инфекции среди детей и подростков является весьма актуальной и важной для республики.  При анализе многолетней динамики (2012-2017гг.) заболева-емости туберкулёзом взрослого населения в РБ была отмечена вы-раженная тенденция к её снижению на протяжении всего рассмат-риваемого периода наблюдения от 39,6 на 100 тыс. населения в 2012 году до 23,5 на 100 тыс. в 2017 году.  В работе был проведен сравнительный анализ заболеваемо-сти туберкулёзом населения в Республике Беларусь по областям  за 2012 и 2017 годы. По отношению на 2017 год заболеваемость тубер-кулёзом в городе Минске ниже заболеваемости населения областей РБ. Она составляет 12,2 на 100 тыс. населения. Это почти в 2 раза меньше по сравнению с 2012 годом, где этот показатель составлял 23,0 на 100 тыс. населения. В Гомельской и Могилёвской области показатель заболеваемости наибольший 51,9 на 100 тыс. населения в 2012 году и соответственно 35,9 и 33,7 на 100 тыс. населения в 2017 году.   За пять лет наблюдается выраженная тенденция к сниже-нию показателей заболеваемости туберкулёзом во всех областях РБ. Среднегодовой показатель заболеваемости (А0) в РБ составлял 32,3 на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель тенденций (А1) в РБ ― -1,6 на 100 тыс. населения. В то время как при анализе заболеваемости туберкулёзом детского населения (подростков) в РБ наблюдалось практически равномерное распределение показателя заболеваемости от 2,9 на 100 тыс. населения в 2012 году до 2,2 на 100 тыс. в 2017 году.  Что касается областей республики, то самая неблагополуч-ная ситуация (рост заболеваемости) наблюдалась в Витебской обла-сти в 2012 году -  1,5 на 100 тыс. населения, а в 2017 году уже 2,4 на 



115  100 тыс. населения. А успешной оказалась Могилёвская область. В ней показатель заболеваемости снизился с 8,1 на 100 тыс. в 2012 году  населения до 3,4 на 100 тыс. населения в 2017 году. Среди детского населения (подростков) анализ заболеваемости туберкулёзом по об-ластям РБ показал: среднегодовой показатель заболеваемости, далее - (А0) по г. Минску составил 1,7 на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель тенденций, далее   (А1) = - 0,1 на 100 тыс. населения. По Брестской области (А0) 2,3 на 100 тыс. населения и (А1) = 0,0 на 100 тыс. населения. (А0) Витебской области составил 2,1 на 100 тыс. населения. (А1) = 0,1 на 100 тыс. населения. (А0) Гомельской обла-сти составил 3,7 на 100 тыс. населения. (А1) = 0,1 на 100 тыс. насе-ления. (А0) Гродненской области составил 1,7 на 100 тыс. населе-ния. (А1)    = - 0,1 на 100 тыс. населения. По Могилёвской области (А0)  4,2 на 100 тыс. населения и (А1) = - 0,3 на 100 тыс. населения и Минская область, где (А0) 2,7 на 100 тыс. населения и (А1) = - 0,2 на 100 тыс. населения.  Отмечено, что наибольший среднегодовой показатель за-болеваемости приходится на Могилёвскую и Гомельскую область. Максимальный среднегодовой показатель  заболеваемости наблю-дался в Могилёвской области (А0) 4,2 на 100 тыс. населения. А наименьший среднегодовой показатель заболеваемости приходится - на Минскую и Гродненскую область. При этом уровень заболева-емости имеет незначительный рост в Витебской и Гомельской об-ластях (А0) = 0,1 -  положительное значение, в Брестской области (А1) = 0. В остальных областях РБ уровень заболеваемости снижа-ется (А0) - имеет отрицательное значение. В настоящее время эпидемиологическую ситуацию по ту-беркулёзу в РБ можно охарактеризовать как стабильную и контро-лируемую. За исследуемый период в РБ была отмечена тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом взрослого населения. Ту-беркулёз по областям распространён неравномерно. Самый высо-



116  кий уровень заболеваемости зарегистрирован в Гомельской и Моги-лёвской областях. Самые низкие показатели в городе Минске. Не было отмечено выраженного изменения заболеваемости туберкулё-зом в сторону снижения или её роста у детского населения (под-ростков) в РБ за 2012-2017гг.  Таким образом, анализ эпидемиологической ситуации в РБ за 5 лет (2012-2017гг.) выявил положительную динамику показате-лей заболеваемости туберкулёзом у взрослого населения, что напря-мую связано с повышением эффективности лечения и внедрения «быстрых» молекулярно-генетических методов диагностики. Од-нако проблема туберкулёза у детей и подростков  требует дальней-шего повышения качества проводимых противоэпидемических ме-роприятий, которые будут способствовать сохранению здоровья нашей нации и обеспечению социального благополучия населения. ЛИТЕРАТУРА 1. Туберкулёз современного периода: Материалы Междуна-родной научно-практической конференции «Современные меди-цинские технологии в диагностике, лечении и диспансерном наб-людении пациентов с туберкулёзом» (г. Минск, 7-8 июня 2012 года) / ред. коллегия: Г. Л. Гуревич (председатель) [и др.]. – Минск, 2012. – 366 с. 2. Руководство по лабораторной диагностике туберкулёза / Авторы: О.М. Залуцкая, Е. Р.Сагальчик, Л.К. Суркова; Министер-ство Здравоохранения РБ. Приказ № 377 от 22.03.2013; Минск, 2013. – 135 с.        



117  ბედრიცკაია ნატალია ანატოლის ასული ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი უფროსი ასაკის მოსახლეობის და ბავშვთა (მოზარდების) ტუბერკულოზით დაავადების ანალიზი ბელორუსიის რესპუბლიკაში (2012–2017 წ.წ.) ანოტაცია ბელორუსიის რესპუბლიკაში (2012–2017 წ.წ.) უფროსი ასა-კის მოსახლეობის ტუბერკულოზით დაავადებას გააჩნია შემცი-რების ტენდენცია. არ აღინიშნებოდა ცვლილებები ტუბერკულო-ზით დაავადების შემცირების ან მისი ზრდისაკენ მოსახლეობაში, ბავშვებსა და მოზარდებში. მეცნიერ ხელმძღვანელი, უფროსი მასწავლებელი – მარინა დუბინა Бедрицкая Н.А. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ВЗРОС-ЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И ДЕТЕЙ (ПОДРОСТКОВ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (2012-2017 гг.) Аннотация. Заболеваемость туберкулёзом взрослого населения в РБ (2012-2017), имеет тенденцию к снижению, не было отмечено вы-раженного изменения заболеваемости туберкулёзом в сторону сни-жения или её роста у детского населения (подростков).   Bedritskaya Natalia ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF TUBERCULOSIS IN ADULTS AND CHILDREN (ADOLESCENTS) IN THE REPUBLIC OF BELARUS (2012-2017) Annotation The incidence of tuberculosis of the adult population in the Re-public of Belarus (2012-2017) tends to decrease, there has been no marked change in the incidence of tuberculosis in the direction of de-crease or increase in the child population (adolescents).  



118  Алиев М. С. Учреждение образования «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государ-ственного университета, Республика Беларусь, г. Минск  КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРО-ВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЩЕГО В Г.КОРМА И КОРМЯН-СКОМ РАЙОНЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  При характеристике здоровья населения важное значение имеет количественная оценка заболеваемости. Уровень заболевае-мости изменяется под воздействием многих факторов: сдвигов в де-мографических процессах, профессионально–производственных условий, достижений медицинской науки и здравоохранения, из-менения влияния факторов среды, общей и санитарно–гигиениче-ской культуры. Поскольку в последнее десятилетие большинство перечисленных факторов претерпели существенные изменения, это не могло не сказаться на уровне и характере заболеваемости [2]. Целью настоящей работы было проанализировать заболевае-мость взрослого населения г.Корма и Кормянского района за период 2006-2015гг. в целом и по отдельным классам болезней. Объектом исследования стали отчетные материалы о числе случаев заболева-ний, зарегистрированных у населения, обслуживаемого УЗ «Кор-мянская ЦРБ». Были рассчитаны относительные интенсивные и экстенсивные коэффициенты общей и первичной заболеваемости, проведен анализ динамических рядов методом выравнивания ряда по параболе первого порядка, расчет показателя тенденции (А1), среднегодового показателя (А0), коэффициента детерминированно-сти (R2), сравнительный анализ показателей в двух совокупностях на достоверность различий [1]. За изучаемый период отмечен выраженный статистически значимый рост общей заболеваемости взрослого населения (R2 = 0,91). Показатель в 2015г. по отношению к уровню заболеваемости в 



119  2006г. увеличился на 23,2%. Среднегодовой показатель общей забо-леваемости (A0) был на уровне 12061,2 на 10 тыс. взрослого населе-ния, ежегодный показатель тенденции (A1) -  245,8%оо. В динамике первичной заболеваемости направленность тенденции не выявлена. Отношение первичной и обшей заболеваемости в 2006г. составило 1:2,7, в 2015 году – 1:3,4, что указывает на накопление хронических форм заболеваний. В структуре общей заболеваемости в течение всего периода наблюдения первое место занимали болезни сер-дечно-сосудистой системы- 26,8%, на втором месте - болезни орга-нов дыхания -  12,8%, третье место занимали психические расстрой-ства – 9,2% - их доля увеличилась к концу изучаемого периода в 2 раза. Удельный вес болезней костно-мышечной системы составил 8,6%, травм и эндокринной патологии - по 5,9%.  Структура первич-ной заболеваемости выглядела следующим образом: болезни орга-нов дыхания - 29,5%, травмы -16,8%, болезни костно-мышечной си-стемы – 9,1%, сердечно-сосудистые заболевания – 7,7%, психиче-ские расстройства - 6%, болезни органов пищеварения - 4,9%.  Проведенный анализ динамики заболеваемости по классам болезней позволили определить устойчивую тенденцию к росту об-щей заболеваемости сердечно-сосудистой патологией и психиче-скими расстройствами (R2 = 0,79 и 0,86 соответственно). Среднего-довая частота (А0) болезней системы кровообращения находилась на уровне 3232,9 %оо, психических расстройств -1132,2%оо. За пе-риод наблюдения общая заболеваемость по этим классам болезней увеличилась в 1,4 и 2,2 раза соответственно. Первичная заболевае-мость сердечной патологией  к 2015г. уменьшились на 29,6%, забо-леваемость психическими расстройствами возросла в 1,7 раза. В ди-намике общей и первичной заболеваемости по классам  болезней органов дыхания, костно-мышечной системы и от внешних воздей-ствий выявлено слабо выраженное снижение. Частота вновь выяв-ленных случаев заболеваний органов дыхания за период наблюде-ния уменьшилась на 13,7%, костно-мышечной системы- на 23,8%. 



120  Заболеваемость населения от внешних воздействий уменьшилась на 13,6%. Исследование структуры, динамики и районных особенно-стей заболеваемости населения являются основой для разработки и проведения эффективных мер по укреплению здоровья. Научный руководитель: кандидат медицинских наук, доцент Порада Н.Е. ЛИТЕРАТУРА 1. Герасимов, А. Медицинская статистика / А. Герасимов. Мн.: МИА, 2007. 480 с. (С. 115-142). 2. Здравоохранение Республики Беларусь: прошлое, настоящее и будущее / Жарко В.И., Малахова И.В., Новик И.И., Сачек М.М. – Минск: Минсктиппроект, 2012. – 320с.   ალიევი მაქსიმე სერგოსძე ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  ქ.კორმაში და გომელის ოლქის კორმიანსკის რაიონში  მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  რაოდენობრივი ანალიზი ანოტაცია გაანალიზებულია ქ. კორმაში და გომელის ოლქის კორმიან-სკის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის დაავადებების მაჩვე-ნებლები 2006–2015 წლების ჩათვლით. განსაზღვრულია პათო-ლოგიის უფრო ხშირად რეგისტრირებული ფორმები და მოცე-მულია მოსახლეობის დაავადების რაოდენობრივი შეფასებები.  მეცნიერ ხელმძღვანელი -  ნატალია ევგენის ასული პორადა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი      



121  Алиев М. С. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЩЕГО В Г.КОРМА И КОРМЯНСКОМ РАЙОНЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация Проанализированы показатели заболеваемости взрослого на-селения, проживающего в г.Корма и Кормянском районе Гомель-ской области, за период с 2006 по 2015гг. Определены наиболее ча-сто регистрируемые формы патологии и дана количественная оценка заболеваемости населения.   Aliev Maksim QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE HEALTH STATUS OF THE POPULATION LIVING IN KORMA AND KORMA DISTRICT OF GOMEL REGION Annotation Indicators of morbidity of the adult population living in the city of Korma and Korma district of Gomel region the period from 2006 to 2015 are analyzed. The most frequently recorded forms of pathology are determined and the quantitative estimation of morbidity of the popula-tion is given.           



122  Марина Вадимовна Захаренко, Елена Ивановна Ладутько Marina Zakharenko, Elena Ladutko Институт микробиологии НАН Беларуси, Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск, Республика Беларусь Institute of microbiology of NAS of Belarus, Belarusian State University, ISEI BSU Minsk, Belarus  ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ  БАКТЕРИЙ  РОДА  BACILLUS  ПОСЛЕ  ДЛИТЕЛЬНОГО  ХРАНЕНИЯ  В  ЛИОФИЛИЗИРОВАННОМ  СО-СТОЯНИИ  VIABILITY  OF  AEROBIC  BACTERIA  BACILLUS  AFTER  LONG-TERM  STORAGE  VIA  LYOPHILIZATION  METHOD Выявлено, что жизнеспособность аэробных спорообразую-щих бактерий рода Bacillus после лиофилизации определяется ин-дивидуальной чувствительностью бактериальных штаммов к повре-ждающим факторам в процессе лиофильного высушивания. Уста-новлено, что аэробные спорообразующие бактерии рода Bacillus до-статочно устойчивы к лиофильному высушиванию на протяжении пятнадцати лет хранения. It was found that viability of aerobic sporulative Bacillus bacteria after lyophilization is determinated by individual sensibility of bacterial strains to harmful factors during lyophilization. It was discovered, that aerobic sporulative Bacillus bacteria are quite resistant to lyophilization during 15 years. Бактерии рода Bacillus вызывают большой интерес микро-биологов по причине повсеместного распространения представите-лей данного рода микроорганизмов, простоты цикла их развития, необычной устойчивости спор к химическим и физическим агентам 



123  [1]. Представители рода Bacillus обладают значительным биотехно-логическим потенциалом и являются перспективными объектами для разработки биопрепаратов для стимуляции роста растений и их защиты от фитопатогенов [2]. В связи с перспективностью использования аэробных споро-образующих бактерий рода Bacillus в биотехнологических процес-сах, актуальна задача длительного сохранения коллекционных культур данных микроорганизмов без потерь ими жизнеспособно-сти и биологической активности. Цель данной работы — изучение жизнеспособности аэроб-ных спорообразующих бактерий рода Bacillus после длительного хранения методом лиофилизации. В работе использовали 6 штаммов аэробных спорообразую-щих бактерий рода Bacillus из БКМ. Штаммы бактерий выделены из природных источников. При восстановлении бактерий рода Bacillus из лиофилизиро-ванного состояния ампулу со стороны оттянутого конца протирали спиртом, обжигали в пламени спиртовки, асептически вскрывали. К содержимому ампулы добавляли 800 мкл дистиллированной воды, тщательно ресуспензировали, инкубировали при комнатной температуре в течении 30-40 минут, после чего произвели ряд се-рийных разведений. Делали ряд десятикратных разведений в ди-стиллированной воде, после чего 100 мкл из 10-4 и 10-6 разведений высевали на агаризованную мясопептонную среду. Подсчет коли-чества сформировавшихся колоний проводили после 24 часов инку-бации при 28˚С. Установлено, что штаммы аэробных бактерий достаточно устойчивы к лиофильному высушиванию на протяжении 15-лет-него срока хранения (таблица).   



124  Таблица Жизнеспособность штаммов бактерий рода Bacillus после лиофилизации в зависимости от сроков хранения №БИМ Штамм Время хранения, лет Титр, КОЕ/мл В-108 Bacillus cereus 5 3,00x106 В-108 Bacillus cereus 10 2,00x106 В-175 Bacillus lieheniformis 5 1,10x107 В-175 Bacillus lieheniformis 10 1,80x107 В-204 Bacillus cereus 6 1,50x107 В-204 Bacillus cereus 15 8,00x106 В-214 Bacillus globisporus 6 4,00x106 В-214 Bacillus globisporus 15 4,00x106 В-369 Bacillus pumilus 5 6,30x108 В-369 Bacillus pumilus 12 1,01x108 В-371 Bacillus firmus 3 1,11x106 В-371 Bacillus firmus 11 3,92x106 В-392 Bacillus sphaericus 5 2,40x107 В-392 Bacillus sphaericus 14 7,00x107 В-393 Bacillus sphaericus 6 7,20x107 В-393 Bacillus sphaericus 11 6,00x106 В-395 Bacillus sphaericus 5 5,20x106 В-395 Bacillus sphaericus 11 3,00x106 В-396 Bacillus sphaericus 5 1,30x107 В-396 Bacillus sphaericus 11 2,30x107 



125  Таким образом, длительное хранение аэробных спорообразую-щих бактерий рода Bacillus в лиофилизированном состоянии не вызы-вает отрицательного воздействия на жизнеспособность клеток данных культур. На основании полученных результатов, лиофилизация может быть использована для длительного хранения спорообразующих бак-терий.  ЛИТЕРАТУРА 1. Чеботарь, В.К. Биохимические критерии оценки агрономи-чески значимых свойств бацилл, используемых при создании микро-биологических препаратов // Сельскохозяйственная биология. — 2011. — № 3. — с. 119—122. 2. Preservation of microorganisms by drying: A review / C. A. Mor-gan [et al.] // Journal of Microbiological Methods. – 2006. –Vol. 66. № 2. – P. 183-193.   ზახარენკო მარინა, ლადუტკო ელენა ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  ბაკილიუსის სახის ბაქტერიების სიცოცხლისუნარიანობა ლიოფილიზირებულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვის შემდეგ (სტოლბცოვსკის რაიონის მაგალითზე) ანოტაცია გამოვლენილია, რომ ბაკილიუსის სახის აერობული სპო-როშემქმნელი ბაქტერიების სიცოცხლისუნარიანობა განისაზ-ღვრება, ბაქტერიალური შტამების ინდივიდუალური მგრძნობი-არობით, დამაზიანებელი ფაქტორების მიმართ ლიოფილური გამოშრობის პროცესში. დადგინდა, რომ ბაკილიუსის სახის აერო-ბული სპოროშემქმნელი ბაქტერიები საკმაოდ მტკიცედ არიან ლიოფილური გამოშრობის მიმართ, შენახვის 15 წლის განმავ-ლობაში.  



126  Антончик Т. Ф. Научный руководитель: ст. преподаватель к-ры ИиЭЭ Дубина М.А. Учреждение образования «Международный государственный эколо-гический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государствен-ного университета, Республика Беларусь, г. Минск  РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ  АНАЛИЗ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ Г. ДРОГИЧИНА  БРЕСТСКОЙ  ОБЛАСТИ  БОЛЕЗ-НЯМИ  ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ Общественное здоровье отражает как индивидуальные при-способительные реакции отдельного человека, так и способность всей общности наиболее эффективно осуществлять свои социаль-ные задачи (работать, защищать страну, охранять природу и т. д.), а также выполнять свои биологические функции: воспроизводить и воспитывать новое здоровое поколение. Болезни системы кровообращения являются важной соци-альной и медицинской проблемой, составляя значительный удель-ный вес в структуре общей заболеваемости, инвалидности и смерт-ности населения. Рост заболеваемости и смертности от болезней си-стемы кровообращения в республике обусловлен объективными и субъективными факторами: постарением населения, финансово-экономической ситуацией, ростом психоэмоциональных нагрузок; урбанизацией населения. У значительной части жителей факто-рами риска, в первую очередь  являются: курения, употребления ал-когольных напитков, малоподвижным образом жизни, избыточной массой тела, отсутствием у жителей республики мотивации к заботе о собственном здоровье, соблюдению здорового образа жизни [1-2]. В структуре заболеваемости органов кровообращения взрос-лого населения г. Дрогичина в 2015 году первое место занимает ИБС – 1329,0 на 10 тыс. нас. (54,86%). Второе место – болезни, ха-рактеризующиеся повышенным кровяным давлением – 554,8 на 10 тыс. нас. (22,92%). На третьем месте находятся цереброваскулярные 



127  болезни – 367,3 на 10 тыс. нас. (15,18%). Четвертое место принадле-жит болезням вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов – 54,3 на 10 тыс. нас. (2,25%). Пятое место занимают болезни арте-рий, артериол и капилляров – 39,4 на 10 тыс. нас. (1,63%). На шестом месте находятся хронические ревматические болезни сердца – 32,7 на 10 тыс. нас. (1,35%). Седьмое место – пролапс митрального кла-пана  – 16,3 на 10 тыс. нас. (0,67%).  В структуре заболеваемости органов кровообращения дет-ского населения г. Дрогичина в 2015 году первое место занимает – пролапс митрального клапана 22,24% (58,69 на 10 тыс. нас.). Второе место – болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов 2,65% (7,34 на 10 тыс. нас.). На третьем месте находятся болез-ни артерий, артериол и капиляров 0,88% (2,45 на 10 тыс. нас.). Чет-вертое место – характеризующиеся повышеным уровяным давле-нием – 0,44% (1,2 на 10 тыс. нас.). В городе Дрогичине показатели заболеваемости колебались от 2698,3 на 10 тыс. населения в 2011 году до 2422,1 на 10 тыс. в 2015 году.  Среднегодовой показатель заболеваемости (А0) составлял 2521,34 на 10 тыс. населения. Ежегодный показатель тенденций (А1) – -71,6 на 10 тыс. населения. Анализ многолетней динамики заболеваемости, как взрос-лого, так и детского населения г. Дрогичина болезнями органов кровообращения показал выраженное снижение заболеваемости. Заболеваемость является одним из критериев оценки состоя-ния здоровья населения. В настоящее время строгие статистические оценки заболеваемости населения – принципиальный вопрос в оп-ределении политики и решения стратегических вопросов реформи-рования здравоохранения.  ЛИТЕРАТУРА 1. Антипова, С.И. Болезни системы кровообращения: эпидемиоло-гические и демографические сопоставления / С.И. Антипова, В. В. Антипов // Медицинские новости, 2011. – № 12. – С. 37–43. 



128  2. Моисеев, В.С. Болезни сердца/ С. В. Моисеев, Ж. Д. Кобалава; под ред. Моисеев В.С. — Москва, 2008 .- 534 с.  ანტონჩიკ ტ.ფ. ბრესტის ოლქის ქ.დროგიჩინას მოსახლეობის სისხლის მიმოქცევის ორგანოების დაავადებების რეტროსპექტული ანალიზი ანოტაცია ქ. დროგიჩინას მოსახლეობის სისხლის მიმოქცევის ორგა-ნოების დაავადებებმა ანალიზური პერიოდის განმავლობაში (2011-2015), უჩვენა გამოსახული შემცირების ტენდენცია.  მეცნიერ ხელმძღვანელი – უფროსი მასწავლებელი მ.დუბინა  Антончик Т. Ф. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ  АНАЛИЗ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ Г. ДРОГИЧИНА  БРЕСТСКОЙ  ОБЛАСТИ  БОЛЕЗНЯМИ  ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ Аннотация Заболеваемость населения города Дрогичина болезнями ор-ганов кровообращения за анализируемый период (2011-2015), по-казал выраженную тенденцию к снижению.  Научный руководитель: ст. преподаватель к-ры ИиЭЭ Дубина М.А.  Antonchik Tatyana RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MORBIDITY THE CITY DROGICHIN, BREST REGION DISEASES OF THE CIR-CULATORY SYSTEM Annotation Population morbidity diseases of the circulatory system in the city of Drogichin during the analyzed period (2011-2015), tend to de-cline.   



129  Костюк В.С. Учреждение образования «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государ-ственного университета, Республика Беларусь, г. Минск  РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Целью работы является изучение распространенности болез-ней органов пищеварения среди жителей Республики Беларусь за период с 2008 по 2016 год. В работе были проанализированы  показатели заболеваемо-сти и смертности от болезней органов пищеварения населения раз-ных возрастов и регионов Беларуси.  В структуре заболеваемости всего населения в 2008 г. удель-ный вес данной патологии составил 6,3% [1], а к 2016 г. снизился на 0,9 процентных пункта и составил 5,4% [2]. При этом, болезни ор-ганов пищеварения на протяжении всего анализируемого периода входили  в первую пятёрку наиболее распространенных в стране но-зологий.  В Республике Беларусь на протяжении всего изучаемого пе-риода наблюдается устойчивая тенденция к снижению общей забо-леваемости болезнями органов пищеварения среди всего населения (R² = 0,76). В частности, снижение наблюдается  среди детского населения нашей страны (R² = 0,96), а вот  тенденция заболеваемо-сти взрослого населения не ясна (R² =0,29).  Анализ динамики первичной заболеваемости позволил вы-явить тенденцию к снижению заболеваемости только среди дет-ского населения (R² = 0,82). В остальных случаях, тенденцию опре-делить невозможно.   Различия показателей заболеваемости наблюдаются и по ре-гионам республики. В 2008 году среднереспубликанский уровень заболеваемости составил 8 946,4 случаев на 100 тыс. населения[3]. Превышение этого уровня наблюдается лишь в  Гомельской области 



130  и г. Минске (11 199,7 0/0000 и 10 008,4 0/0000  соответственно). В 2016 году среднереспубликанский показатель  заболеваемости сни-зился до 8 517,2 0/0000 [4], а самая неблагоприятная обстановка наблю-далась  в Гомельской и Гродненской областях (11 199,7 0/0000) и г. Минске. Уровень смертности от болезней органов пищеварения в  Республике Беларусь в 2008 – 2016 годы так же снижается (R² = 0, 59).  На 2016 год этот показатель был равен 370/0000. При  этом,  пока-затели смертности среди сельского населения в несколько раз больше, чем среди городского.  Исследования  возрастных различий в уровне заболеваемости  выявили, что наибольший удельный вес этой патологии приходит-ся на население старше трудоспособного возраста, а наименьший – на детей. Таким образом, исследовав эпидемиологические аспекты за-болеваемости болезнями органов пищеварения среди жителей Рес-публики Беларусь в 2008 – 2016 годы, можно сделать вывод о том, что, показатели заболеваемости и смертности  с каждым годом  сни-жаются. Это достигается во многом благодаря ежегодным профи-лактическим и лечебным мероприятиям, которые проводит Мини-стерство здравоохранения Республики Беларусь. Научный руководитель: ст. преподаватель к-ры РГиЭ Дубина М.А.  ЛИТЕРАТУРА 1. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2008 г. – Минск: ГУ РНМБ, 2009. – 315 с. 2. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2016 г. – Минск: ГУ РНМБ, 2017. – 277 с. 3. Смертность в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2008 – 2009 гг. – Минск: ГУ РНМБ, 2010. – 228 с.: табл. 4. Смертность в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2015 – 2016 гг. – Минск: ГУ РНМБ, 2017. – 234 с.: табл.  



131  კოსტიუკ ვ.ს. ბელორუსიის რესპუბლიკის მოსახლეობაში საჭლის მონელების ორგანოების დაავადებების  შესახებ ანოტაცია ბელორუსიის რესპუბლიკის მოსახლეობაში საჭმლის მონე-ლების ორგანოების დაავადებაში ჩატარებულმა სოციალური მნიშვნელობის ანალიზმა საშუალება მოგვცა გამოგვევლინა მათი მაღალი პოზიცია სხვა დაავადებებს შორის. ეს განპირობებულია არასწორი კვებით, არასასიკეთო ეკოლოგიური ვითარებით, სტრე-სებით, ადამიანის ცხოვრების  თანამედროვე რიტმით. ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ამ პათო-ლოგიის დაავადების და სიკვდილიანობის მაჩვენებლების მუდ-მივი მონიტორინგის აუცილებლობა, აგრეთვე მოსახლეობის პრო-ფილაქტიკის ორგანიზაცია. მეცნიერ ხელმძღვანელი – უფროსი მასწავლებელი მ.დუბინა   Костюк В.С. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Аннотация Проведенный анализ социальной значимости болезней орга-нов пищеварения среди населения Республики Беларусь, позволил выявить их высокую позицию среди других видов заболеваний. Это обусловлено неправильным питанием, неблагоприятной экологи-ческой обстановкой, стрессами, современным ритмом жизни лю-дей. В связи с этим особую важность приобретает необходимость постоянного мониторинга показателей заболеваемости и смертно-сти от этой патологии, а так же организация профилактики населе-ния.  Научный руководитель: ст. преподаватель к-ры РГиЭ Дубина М.А.  



132  Kostyuk Victoria Sergeevna PREVALENCE OF DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM AMONG THE RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS Annotation The analysis of the social significance of diseases of the diges-tive system among the population of the Republic of Belarus made it possible to reveal their high position among other types of diseases. This is due to improper diet, adverse environmental conditions, stress, the modern rhythm of people's lives. In this regard, the need for constant monitoring of morbidity and mortality rates from this pathology is im-portant.     Василючек В. И. Учреждение образования «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государ-ственного университета, Республика Беларусь, г. Минск  АНАЛИЗ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ Актуальность. Аддитивное поведение очень тесно связано с проблемой здоровья. Актуальность этой проблемы следует из того эмпирического факта, что сейчас человек погибает не столько от инфекций, сколько от болезней, вызванных социальными причи-нами – неправильным образом жизни, тяжёлыми переживаниями, разнообразными фобиями. Зависимое поведение личности пред-ставляет собой серьезную проблему, поскольку в выраженной форме может иметь такие негативные последствия, как утрата рабо-тоспособности, конфликты с окружающими, ухудшение здоровья. Всё вышесказанное отражает актуальность проведённого исследо-вания [1-2].  



133  Цель. Провести анализ результатов анкетного опроса на тему «Предрасположенность подростков к аддиктивному поведению», проведенного среди учеников 9-11 классов СШ №190 города Мин-ска. Материалы и методы исследования. Учениками 9-11 классов школы № 190 города Минска была заполнена анкета, разработанная на основе диагностической методики склонности к 13 видам зави-симостей (аддикций) Лозовой Г. В., адаптированной к подростковой возрастной группе. Методы исследования: методика диагностики склонности подростков к 13 видам аддикций; расчет экстенсивных коэффици-ентов; метод оценки и сравнения долей [3]. Результаты исследования. Анализ результатов анкетного опроса учеников выявил следующее ранговое распределение пред-расположенностей к аддикциям: к любовной зависимости (первое ранговое место – у 57 подростков из 165 – высокая степень зависи-мости; юноши 58%, девушки 42% ); к пищевой зависимости (второе ранговое место – у 40 подростков из 165 – высокая степень зависи-мости; юноши 25%, девушки 75%); к здоровому образу жизни (тре-тье ранговое место – у 27 подростков из 165 – высокая степень зави-симости; юноши 44%, девушки 56%); к зависимости от межполовых отношений (четвертое ранговое место – у 13 подростков из 165 – вы-сокая степень зависимости; юноши 92%, девушки 8%); к компью-терной зависимости (пятое ранговое место – у 8 подростков из 165 – высокая степень зависимости; юноши 50%, девушки 50%).  Результаты представлены в таблице 1. Таблица 1. Процентное соотношение юношей и девушек среди учеников, характеризующихся высокой степенью предраспо-ложенности к зависимостям   



134  Ранго-вое ме-сто Зависи-мость Количе-ство уче-ников Юноши (%) Девушки (%) 1 Любовная 57 58 42 2 Пищевая 40 25 75 3 От ЗОЖ 27 44 56 4 От межпо-ловых от-ношений  13 92 8 5 Компью-терная 8 50 50  Выводы. Таким образом, у учеников предрасположенность к любовной зависимости занимает первое ранговое место, к пищевой зависимости – второе ранговое место, к зависимости от здорового образа жизни – третье ранговое место; четвёртое и пятое ранговые  места занимает предрасположенность к зависимости от межполо-вых отношений и к компьютерной зависимости.  Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры иммунологии и экологической эпидемиологии Дубина М.А. ЛИТЕРАТУРА 1. Воробьева, Т.В. Профилактика зависимости от психоактивных ве-ществ. Особенности работы с подростками группы риска: мето-дич.пособие / Т.В. Воробьева, А.В. Ялтонская. − М.: «Верди», 2008. – 24 с. 2. Гоголева, А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика / А.В. Гоголева. − М.: Моск. Псих.-соц. институт, Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2007. − 240 с. 3. Лаптенок С.А., Лазар И.В. Курс лекций «Статистические методы в биологии и медицине». – Мн.: МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 2007 г.      



135  ვასილუჩეკ ვ.ი. მოზარდთა ადიკტიური ქცევის მიდრეკილების ანალიზი ანოტაცია მიდრეკილება  სასიყვარულო დამოკიდებულებაზე, საკვე-ბის, ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, სქესობრივ ურტიერთობებზე, კომპიუტერულ ტექნიკაზე მოზარდებში იკავებს პირველ რანგულ ადგილს.   Василючек В. И. АНАЛИЗ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  Аннотация Предрасположенность к любовной зависимости, к пищевой пищевой зависимости, к зависимости от здорового образа жизни, к зависимости от межполовых отношений, к компьютерной зависи-мости у подростков занимает первые пять ранговых места.    Vasilyuchek Viktoria ANALYSIS OF PREDISPOSITION OF ADOLESCENTS TO ADDIK-TIVNOMU BEHAVIOR  Annotation Predisposition to love addiction, food addiction, dependence on a healthy lifestyle, dependence on mph relationships, to computer addiction in adolescents takes the first five places.        



136  Гаврилова Дарья Александровна Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г.Минск, Республика Беларусь  ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ОНКОЗАБО-ЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИ-МОСТИ ОТ СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ Актуальность. Одной из главных проблем выяснения суще-ства химического канцерогенеза и интерпретации влияния при-родно-геохимических и техногенно-геохимических факторов окру-жающих факторов окружающей среды на раковые заболевания яв-ляется установление пороговых значений концентраций химиче-ских веществ, выше и ниже которых возрастает риск онкологиче-ских болезней. Второй, не менее важной задачей, является выясне-ние суммарного эффекта воздействия различных химических со-единений и элементов на воздействие опухолей [1]. Пространственные закономерности эпидемиологии рака ис-следователи связывают в ряде случаев с геологическими и геохими-ческими особенностями ландшафтов и их составляющих. Рассмат-ривая географические аспекты патологии злокачественных опухо-лей, или краевые патологии рака, среди климатогеографических особенностей среды, большое внимание уделяется изучению имен-но состава почв, воздействующих на человека опосредованно, через химизм растительной и животной пищи и частично вод, так и непо-средственно через химизм почвенной пыли и радиацию почвенных частиц, находящихся в воздухе и поглощаемых человеком [2]. Целью исследования являлся анализ динамики онкозаболе-ваемости населения Минской области в зависимости от степени со-держания тяжелых металлов в почве. Объектом исследования являются официальные статистиче-ские данные о числе случаев заболеваний новообразованиями по-чек, пищевода, желудка, прямой кишки, печени, молочной железы, 



137  мочевого пузыря, а также официальные данные по содержанию тя-желых металлов Cu, Cd, Zn, Pb, Ni, Mn в почвах Минской области. Результаты. Корреляционный анализ взаимосвязи уровня за-болеваемости злокачественными новообразованиями желудка с уровнями содержания тяжелых металлов в почве Минской области позволил установить положительную связь с содержанием Ni (Rs = 0,59).   По рассчитанным коэффициентам корреляции можно сде-лать предположение о наличии связи между заболеваемостью ново-образованиями пищевода (Rs = 0,65), почек (Rs = 0,60) и мочевого пузыря (Rs = 0,79) с загрязнением почвы Cu. Положительные коэф-фициенты корреляции  между заболеваемостью и содержанием Cu  в почве  позволяют сделать предположение о том, что при увеличе-нии содержания тяжелого металла в почве может привести к росту показателей заболеваемости указанных злокачественных новообра-зований. На протяжении изучаемого промежутка времени была отме-чена зависимость между заболеваемостью злокачественных новооб-разований прямой кишки (Rs = 0,76) и печени (Rs = 0,63) с содержа-ния Zn в почве Минской области. Корреляционный анализ взаимосвязи уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы с уров-нями содержания тяжелых металлов в почве Минской области не дал статистически значимых результатов. Выводы. Рассмотрена динамика злокачественных новообра-зований по локализациям за период 2002-2014 года по нозологиям и проведен корреляционный анализ взаимосвязи между содержа-нием тяжелых металлов в почвах Минской области и онкологиче-ской заболеваемостью населения.  Полученные результаты позволяют сделать предположение о том, что наличие тяжелых металлов в почве может являться одним 



138  из факторов, способствующих развитию онкологической заболевае-мости. Научный руководитель: д.б.н. профессор Бусько Евгений Григорь-евич  ЛИТЕРАТУРА 1. Веялкин, И. В. Первично-множественные злокачественные но-оброзования в Беларуси / И.В. Веялкин // Онкологический журнал. – 2014. - №3 – С. 16-17. 2. Моисеев, П.И. Злокачественные новооброзования и их социаль-ные последствия в РБ / П. И. Моисеев // Онкологический журнал. – 2014. - №3. – С. 14-15.  გავრილოვა დარია ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  მინსკის ოლქის მოსახლეობის ონკოდაავადებების დონის ეკოლოგო–გეოგრაფიული შეფასება ანტროპოგენური დატვირთვის დონესთან დაკავშირებით ანოტაცია ჩატარებულია მინსკის ოლქის მოსახლეობის ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების დაავადებათა დინამიკის ანალიზი, რიგი ლოკაციების მიხედვით 2003–2014 წლებში. აგრეთვე შეფასებუ-ლია მინსკის ოლქის ნიადაგში მძიმე მეტალების შემადგენლობის დინამიკა. გამოვლენულია საშუალო დონის ურთიერთკავშირი შესწავლილ მაჩვენებლებში. მეცნიერ ხელმძღვანელი - ბმდ პროფესორი ევგენი ბუსკო      



139  Гаврилова Д.А. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ  Аннотация Проведен анализ динамики заболеваемости населения Мин-ской области злокачественными новообразованиями по ряду лока-лизаций за 2003-2014 гг., а также оценена динамика содержания тя-желых металлов в почве Минской области. Выявлена положитель-ная средней силы взаимосвязь между изученными показателями.  Gavrilova Darya ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF THE CANCER INCIDENCE LEVEL IN MINSK REGION, DEPENDING ON THE DEGREE OF ANTHROPOGENIC LOAD  Annotation The analysis of the dynamics of the incidence of the population of the Minsk region by malignant tumors has been carried out for a num-ber of localizations for 2003-2014, and the dynamics of heavy metals in the soil of the Minsk region has been estimated. A positive average strength of the relationship between the studied indicators was revealed.           



140  Кондратович А.В Учреждение образования «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государ-ственного университета, Республика Беларусь, г. Минск  КОЛИЧЕСТВЕННАЯ  ОЦЕНКА  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  ВЗРОСЛОГО  НАСЕЛЕНИЯ  Г.БАРАНОВИЧИ  БОЛЕЗНЯМИ  ОР-ГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ  Актуальность рассматриваемой проблемы определяется час-тотой и распространенностью заболеваний желудочно-кишечного тракта. В работе проанализированы уровень и динамика заболевае-мости взрослого населения г. Барановичи болезнями органов пище-варения в период с 2010 по 2015 гг. Определены наиболее часто ре-гистрируемые нозологические формы патологии пищеварительной системы и дана количественная оценка заболеваемости населения г. Барановичи язвенной болезнью, гастритом и гастродуоденитом, желчнокаменной болезнью, болезнями поджелудочной железы.  В последние десятилетия болезни органов пищеварения яв-ляются одной из актуальных и трудно решаемых проблем здраво-охранения из-за многообразия  их клинического проявления и вы-сокой степени хронизации. В Республике Беларусь каждый седьмой взрослый житель страдает той или иной патологией желудочно-ки-шечного тракта [1]. В период с 2010 г. по 2015 г. в Республике Бела-русь наблюдалось снижение первичной и  общей заболеваемости взрослого населения болезнями органов пищеварения. За указан-ный период заболеваемость уменьшилась на 3,3%  и 4,3% соответ-ственно [2].  В структуре заболеваемости по классу «Болезни орга-нов пищеварения» преобладали гастриты и дуодениты, язвенная бо-лезнь желудка и 12-перстной кишки, желчнокаменная болезнь и бо-лезни поджелудочной железы. На долю этих нозологических форм приходилось более 30% всех заболеваний. В динамике отмечено снижение удельного веса гастритов на 1,2%, в 2 раза уменьшился 



141  удельный вес желчнокаменной болезни (5,8% в 2010 г. и 2,8% в 2015 г.), болезни поджелудочной железы увеличились в 1,3 раза. Струк-турные показатели язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки оставались практически без изменений. На основании  отчетных данных о числе случаев зарегистри-рованных заболеваний и численности населения, обслуживаемого городской поликлиникой №4 г.Барановичи, проведен анализ забо-леваемости взрослого населения болезнями органов пищеварения в период с 2010 по 2015 гг.  В динамике общей и первичной заболеваемости взрослого населения г. Барановичи в рассматриваемый период выявлена тен-денция к росту (R2=0,95и 0,49 соответственно). Показатели общей заболеваемости увеличились с 6572,6 на 100 тыс. взрослого населе-ния в 2010 г.  до 7940,3%ооо  в 2015 г. или на 20,8%.  Первичная заболеваемость увеличилась  с 862,8 случаев заболеваний на100 тыс. взрослого населения в 2010 г. до 1570,6 %ооо в 2015 г. или в 1,8 раза. Соотношение первичной и общей заболеваемости в 2010г. соста-вило 1:7,6, в 2015 г. – 1:5,1, что указывает на высокую распростра-ненность хронических заболеваний пищеварительной системы среди взрослого населения города. Структурный анализ заболеваемости по нозологическим формам показал, что чаще всего регистрировались гастриты и дуо-дениты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, желчно-каменная болезнь и болезни поджелудочной железы. В целом на данные формы в общей заболеваемости приходилось 78,5% в 2010г. и 88% в 2015г.   Удельный вес гастритов в период наблюдения уве-личился в 2 раза и в  2015 г. составил 31% всех зарегистрированных патологий пищеварительной системы. Показатель язвенной бо-лезни желудка и 12-перстной кишки снизился в 1,2 раза и составил 44%. В структуре первичной заболеваемости распределение по  но-зологиям  в 2015 г. выглядело следующим образом: гастриты - 



142  13,2%, язвенная болезнь -  9,9%, желчнокаменная болезнь - 12,2%, болезни поджелудочной железы - 2,5%.   Проведенный анализ уровней и динамики заболеваемости взрослого населения г. Барановичи  по значимым формам патоло-гии органов пищеварения выявил устойчивую тенденцию к увели-чению как первичной, так и общей заболеваемости гастритами и га-стродуоденитами. Коэффициент детерминированности R2 = 0,88 и 0,84 соответственно. Среднегодовой показатель частоты заболева-ний гастритами (А0) составил 116,61 на 100 тыс. взрослого населе-ния. Среднегодовой показатель общей заболеваемости - 1582,51 %ооо. За период наблюдения первичная заболеваемость выросла в 8,6 раз, общая - в 2,6 раза.  Соотношение первичной и общей заболе-ваемости в среднем составило 1: 13,6,  что свидетельствует о распро-страненности и накоплении  хронических гастритов и дуоденитов. Различия показателей в конце изучаемого периода по отношению к начальному году носят  статистически значимый характер.  В динамике первичной заболеваемости  язвенной болезнью выявлена выраженная тенденция к росту (R2=0,81), тогда как опре-делить направленность тенденции в общей заболеваемости за дан-ный период времени не представилось возможным. Частота случаев язвенной болезни среди обслуживаемого населения увеличилась в 3,3 раза.  Умеренно выраженная тенденция к увеличению выявлена в первичной и общей заболеваемости желчнокаменной болезнью. Увеличение составило в обоих случаях в 1,4 раза. Среднегодовые показатели     (А0) соответственно равнялись 163,0 на 100 тыс. взрос-лого населения и 677,25 %ооо. Соотношение первичной и общей за-болеваемости желчнокаменной болезнью в среднем составило 1: 4,2. С 2010 по 2015гг. в 1, 2 раза увеличилась общая заболевае-мость обслуживаемого населения болезнями поджелудочной же-лезы, тогда как в динамике показателей первичной заболеваемости 



143  направленность тенденции не выявлена. Среднегодовой показатель первичной заболеваемости  находился на уровне  21,16 %ооо, общей  - 234,58%ооо. Соотношение 1:11  указывает на распространенность  хронических форм патологии.  Немногочисленные исследования свидетельствуют о том, что в 70 - 90% случаев болезни органов пищеварения сочетаются между собой [3].  Болезни взрослых нередко являются следствием целого ряда нарушений, инфекций, интоксикаций, имевших место в детском и подростковом возрасте. Поэтому для профилактики хронических заболеваний пищеварительного тракта большое значе-ние имеют достаточно интенсивное и длительное лечение началь-ных проявлений болезни и изучение различных вопросов, касаю-щихся факторов риска при основных заболеваниях органов пищева-рения.  Научный руководитель: кандидат медицинских наук, доцент По-рада Н.Е.  ЛИТЕРАТУРА 1. Гулицкая, Н.И. Особенности заболеваемости пищеварительной системы у отдельных контингентов / Н.И. Гулицкая [и др.].//  Медико-биологические аспекты аварии на Чернобыльской АЭС – 2000.- №2. – С.26-27. 2. Здравоохранение в Республике Беларусь / Официальный стати-стический сборник. – Минск: ГУ РНМБ, 2010 – 2016. 3. Эльштейн, Н.В. Современная гастроэнтерология: спорные кли-нико-эпидемиологические вопросы / Н.В.  Эльштейн // РМЖ - 2001. – Т.9. – №13-14.       



144  კონდრატოვიჩი ანა ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  ქ.ბარანოვიჩის უფროსი ასაკის მოსახლეობის საჭმლის მონელების ორგანოების დაავადებების რაოდენობრივი შეფასება ანოტაცია ქ.ბარანოვიჩის უფროსი ასაკის მოსახლეობის საჭმლის მო-ნელების ორგანოების დაავადებების ანალიზის დროს განხილულ პერიოდში (2010–2015) გამოვლენილია დაავადებათა ზრდის ტენდენცია. მეცნიერ ხელმძღვანელი–მ.მ.კ. დოცენტი ნ.პაროდა   Кондратович А.В. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ  ОЦЕНКА  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  ВЗРОСЛОГО  НАСЕЛЕНИЯ  Г.БАРАНОВИЧИ  БОЛЕЗНЯМИ  ОР-ГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ Аннотация При анализе заболеваемости взрослого населения г. Барано-вичи болезнями органов пищеварения, в рассматриваемый период (2010-2015 г.г.) выявлена тенденция к росту.   Kondratovich Аnna QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE DISEASE OF ADULTS OF G. BARANOVICH BY DISEASES OF DIGESTIVE BODIES Annotation When analyzing the incidence of the adult population of the city of Baranovichi with diseases of the digestive organs, during the period under review (2010-2015) a tendency to growth was revealed.  



145  Булай А.В. Учреждение образования «Международный государственный эколо-гический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государствен-ного университета, Республика Беларусь, г. Минск  РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ НАСЕЛЕНИЯ РЕС-ПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (2010-2016) Психические заболевания являются одной из самых значите-льных проблем здравоохранения по распространенности, заболева-емости и инвалидности. Проблемы психического здоровья, в том числе депрессии, тревоги и шизофрении, являются основной при-чиной инвалидности и досрочного выхода на пенсию во многих странах и тяжелым бременем ложатся на экономику, требуя поли-тических мер. Психические расстройства увеличивают финансовые затраты государства в связи с высоким процентом людей, получаю-щих социальные пособия или пенсии по инвалидности [1-3]. Данная работа посвящена анализу распространенности пси-хических расстройств и расстройств личности среди взрослого и детского населения Республики Беларусь и ее отдельных регионов и выявлению основных тенденций. В работе была проанализирована информация о числе слу-чаев психических расстройств и расстройств личности, данные о за-болеваемости среди взрослого (18 лет и старше) и детского (от 0 до 17 лет) населения по Республике Беларусь и отдельным ее регионам за период 2010-2016 гг., полученные из статистических сборников Национального статистического комитета Республики Беларусь. Анализ информации о заболеваемости среди взрослого насе-ления (18 лет и старше) выявил следующее статистические тенден-ции: в целом по стране наблюдается неясная тенденция к сниже-нию заболеваемости психических расстройств и расстройств лично-сти, в Брестской области тенденция заболеваемости не выражена, в Витебской – выраженная устойчивая тенденция снижение данной 



146  нозологии, в Гомельской – также наблюдается выраженная тенден-ция к снижению заболеваемости, в Гродненской – неясная тенден-ция к снижению заболеваемости, в Минской области также наблю-дается неясная тенденция к снижению заболеваемости, как и в Гро-дненской области, в столице заболеваемость психическими рас-стройствами и расстройствами личности имеет неустойчивый ха-рактер к росту. Анализ информации о заболеваемости среди детского насе-ления (от 0 до 17 лет) выявил следующее статистические тенден-ции: за изучаемый период заболеваемость психическими расстрой-ствами и расстройствами личности среди детского населения (от 0 до 17 лет) по Республики Беларусь имеет выраженную устойчивую тенденцию к снижению, в структуре распределения заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами личности среди взрослого (18 лет и старше) и детского населения (от 0 до 17 лет) Республики Беларусь за период 2010-2016 гг. процент детской забо-леваемости составляет 14,5% от всех случаев впервые выявленных психических расстройств и расстройств личности за последние 7 лет. Таким образом можно отметить, что на Европейской терри-тории количество лиц, больных психическими расстройствами, ежегодно увеличивается, в то же время в Республике Беларусь наблюдается неясная тенденция к снижению заболеваемости. Это свидетельствует о несовершенстве системы выявления и учета забо-левших в Беларуси. Следовательно, медики, ученые и госорганы не имеют полной картины по ситуации заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами личности. Ситуация усугубля-ется проявлениями не толерантности населения страны к людям с психическими расстройствами. Научный руководитель: ст. преподаватель к-ры РГиЭ Дубина М.А.   



147  ЛИТЕРАТУРА 1. Фролова, Ю.Г. Медицинская психология / Т.В. Фролова. – Минск: «Вышейшая школа», 2011. –С. 107-111. 2. Пресс-релиз к Всемирному дню психического здоровья 2013 года / ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления де-лами Президента РБ. – Минск: 2013. – Режим доступа: http://www.cgeud.by/articles/621.html 3. Europe in figures / Eurostat yearbook 2010. European Union: 2010.   ბულაი ა.ვ. ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  ბელორუსიის რესპუბლიკაში მოსახლეობის ნერვულ–ფსიქიკური დაავადებების ტრტროსპექტრული ალიზი (2010–2016) ანოტაცია ბელორუსიის რესპუბლიკაში შეიმჩნევა ფსიქიკური აშლი-ლობის არამკაფიო ტენდენცია. დაავადებულთა გამოკვლევა და აღრიცხვის სისტემა ბელორუსიაში არასრულყოფილია. ეს წარ-მოადგენს ფსიქიკური აშლილობის დაავადების სრული სურათის არ არსებობის მიზეზებს. მეცნიერ ხელმძღვანელი – ა.დუბინა  Булай А. В. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (2010-2016) Аннотация В Республике Беларусь наблюдается неясная тенденция за-болеваемости психическими расстройствами и расстройствами личности. Система выявления и учета заболевших в Беларуси несо-вершенна. Это является причиной отсутствия полной картины за-болеваемости психическими расстройствами и расстройствами личности. 



148  Hanna Bulai RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE NERVOUS AND MENTAL DISORDERS MORBIDITY RATE OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS (2010-2016) Abstract There is an unclear tendency of morbidity rate of mental and personality disorders in the Republic of Belarus. The system of revealing and regis-tering people who got sick with these disorders in Belarus is imperfect. This is due to lack of complete picture of morbidity rate of mental and personality disorders.    Аникеева З.С. Учреждение образования «Международный государственный эко-логический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государ-ственного университета, Республика Беларусь, г. Минск  ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТ-НИКОВ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА Г. БОБРУЙСКА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  Высокая заболеваемость медицинского персонала обуслов-лена множеством факторов, среди которых отсутствие стандартизи-рованных требований к безопасности условий труда и охране здо-ровья медицинских работников; применение устаревших техноло-гий в ежедневной практике; недостаточный уровень профессио-нальной подготовки, недостаточное материально-техническое обеспечение медучреждений устройствами, лечебно-диагностиче-ским оборудованием, материалами и инструментарием, обеспечи-вающим безопасность условий труда [1]. Исследование выполнено на модели крупного многопро-фильного стационара УЗ «БГБ СМП им. В. О. Морзона» г. Бобруйска 



149  и предусматривало гигиеническую оценку неблагоприятных фак-торов, условий труда, поведенческих факторов риска, изучение по-казателей заболеваемости среди медицинских работников.  Объектом исследования послужили данные официальной статистики, результаты, проведенного анкетирования и данные предварительных медицинских осмотров.  В рамках исследовательской работы было проведено ано-нимное анкетирование. Для опроса анкетируемых использовалась разработанная Министерством здравоохранения Республики Бела-русь анкета, включавшая 38 вопросов. По результатам анкетирования, изучения условий труда и состояния здоровья медицинского персонала лечебно-профилакти-ческих организаций удалось выявить группы производственно-обу-словленных заболеваний медицинских работников и установить взаимосвязь ряда болезней с профессией. В ходе проведенного ис-следования было выявлено наличие среднего и высокого риска раз-вития патологии костно-мышечной системы, заболеваний мочепо-ловой сферы и желудочно-кишечного тракта у врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Результаты субъективной оценки условий труда показали, что абсолютно все работники считают, что ежесменно испытывают стрессовые ситуации. Все работники указали, что на данном месте работы они имеют высокий риск заражения инфекционными забо-леваниями, в том числе и венерическими; высокий риск производ-ственного травматизма. Каждую смену имеет место многократный подъем и перемещение тяжестей. Во время работы или к концу рабочего дня испытывают об-щую слабость 20% анкетируемых, помимо общей усталости, также и боль в глазах – 10%, общую усталость и ухудшение зрения – 20%, головную боль, боль в глазах, общую усталость и ухудшение зрения – 40%, не испытывают перечисленных состояний только 10% опро-шенных. У 80% анкетируемых ухудшилось зрение 



150  за время работы, у 20% - нет. Своей работой удовлетворены лишь 47% опрошенных меди-цинских работников, остальные 53% считают иначе, причинами яв-ляются работа в ночную смену – 17%, высокая психологическая нагрузка – 12%, воздействие неблагоприятных профессиональных факторов – 10%, профессиональный риск заражения – 9%, высокая напряженность и интенсивность труда – 5%. В ходе проведенного анкетирования установлено, что удель-ный вес медицинского персонала, работающего во вредных усло-виях труда, составляет 98,8 %. При этом условия труда 80,3 % со-трудников относятся к 3 степени вредности 3 класса, 4,8 % – ко 2 степени вредности 3 класса и 13,7 % – к 1 степени вредности 3 клас-са. Допустимые параметры условий труда (класс 2) наблюдаются на рабочих местах лишь 1,2 % медицинских работников. Условия труда в отделениях хирургического профиля, где доля рабочих мест, характеризующихся 3 степенью вредности 3 класса, составляет 91,2 %, являются более неблагоприятными, чем в отделениях тера-певтического и параклинического профиля, где данный показатель составляет 59,9 % и 85,7 %. соответственно. Таким образом, большая часть медицинского персонала ста-ционара работает во вредных условиях труда и имеет средний риск развития профессиональных болезней легкой и средней степени тя-жести в периоде трудовой деятельности, а также хронической (про-фессионально обусловленной) патологии. Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры ИиЭЭ Дубина М.А.  ЛИТЕРАТУРА 1.Кучеренко, В.З. Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению. – М., 2010. – 464 с.   



151  ანიკეევა ზ.ს. ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  მედიცინის მუშაკების დაავადებების მაჩვენებლები და მოგილევსკის ოლქის ქ.ბობრუისკში შრომის ჰიგიენური პირობების შეფასება  ანოტაცია მედიცინის მუშაკების პროფესიული ჯანმრთელობის დაც-ვის პრობლემა განისაზღვრება შრომის პირობების გავლენით ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და დაავადების მაღალ დონეზე. მეცნიერ ხელმძღვანელი–მ.დუბინა   Аникеева З.С. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  Г. БОБРУЙСКА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация Значимость проблемы  охраны профессионального  здоровья медицинских работников определяется влиянием условий труда на состояние здоровья и высоким уровнем заболеваемости.  Anikeeva Zinaida INDICATORS OF MORBIDITY OF MEDICAL WORKERS AND HYGIENIC EVALUATION OF WORKING CONDITIONS G. BOBRUISKA OF THE MOGILEV REGION Annotation The importance of the problem of protecting the health of health workers is determined by the impact of working conditions on health and the high incidence rate.  



152  Диана Игоревна Лузан, Алексей Григорьевич Сыса Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск, Республика Беларусь  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СЛУЖБЫ  РОДО-ВСПОМОЖЕНИЯ   СОЛИГОРСКОГО  РАЙОНА  (ПО  ДАННЫМ  СОЛИГОРСКОЙ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ  БОЛЬНИЦЫ)  Обеспеченность женщин своевременной квалифицирован-ной медицинской и акушерской помощью – одно из условий под-держания репродуктивного здоровья на высоком уровне. Безопас-ное материнство включает в себя как качественное наблюдение до родов, так и оказание всех видов помощи при родоразрешении и в послеродовый период женщине и ребенку. Проведенное исследо-вание имело целью проанализировать основные показатели службы родовспоможения Солигорской центральной районной больницы (ЦРБ) для выявления основных тенденций и оценки эффективно-сти службы родовспоможения. Availability of prompt medical and obstetric services for women is crucial for keeping reproductive health at high level. Save mother-hood includes high-quality antenatal care, childbirth and post natal care for both mother and child. A recent study was intended to analyze main indicators of obstetric services of Soligorsk Central Regional Hospital in order to identify trends and to evaluate the efficiency of obstetric ser-vices in Soligorsk district.  По данным ВОЗ, младенческая смертность в Беларуси нахо-дится на низком уровне – 3,2 на 1000 рождений (на 2016 год) [2]. Стабилизация показателей младенческой и материнской смертно-сти должна стать одним из главных результатов работы службы ро-довспоможения, акушерства и гинекологии. В данной работе был проведен ретроспективный анализ ос-новных показателей службы родовспоможения УЗ « Солигорская 



153  ЦРБ» за период 2009 –2017 гг. Расчет и анализ основных показате-лей проводился на основании статистических форм Солигорской ЦРБ: «Основные показатели по родовспоможению» за 2009 – 2017 гг. и данных официальной статистики.   В исследуемый период с 2009 по 2017 гг. наблюдается тен-денция к снижению численности женщин фертильного возраста в Солигорском районе, что объясняется снижением общей численно-сти женского населения старше 18 лет. Тем не менее, соотношение женщин репродуктивного возраста к общему количеству населения остается  примерно на одном уровне и колеблется в пределах 26%. Несмотря на уменьшение количества женщин фертильного воз-раста наблюдается рост количества родов, что позволяет сделать за-ключение об изменении репродуктивных установок в некоторых семьях в пользу большего количества детей. В Солигорском районе роды, за небольшим исключением, проходят в условиях стационара. В 2017 году роды вне стационара составили всего 0,06% от общего числа.  Преждевременные роды своим результатом имеют появле-ние на свет недоношенных детей. Среди недоношенных детей вы-соки риски мертворождения и смерти в возрасте до 1 года [1]. Было установлено, что за исследуемый период показатель преждевремен-ных родов по Солигорскому району держался в пределах 2,0–2,5% от общего числа родов. Мертворождаемость является не только по-следствием преждевременных родов, но также отражает уровень оказания перинатальной помощи в отделении патологии беремен-ности [1] . В 2017 году в Солигорской ЦРБ мертворождаемость со-ставила 0,6 %о. Перинатальная смертность и ранняя неонатальная смерт-ность являются показателями качества акушерской, реанимацион-ной и педиатрической помощи [1,3]. Показатели перинатальной смертности в Солигорском районе за период 2009 –2015 гг. выше со-



154  ответствующих показателей по Республике Беларусь за тот же пе-риод. Это объясняется более высоким количеством родов в Соли-горском районе, чем по Беларуси в целом. Тем не менее, за период 2009 – 2015 гг. мертворождаемость в Солигорском районе была за-метно ниже, чем в целом по Беларуси и с 2010 г. колебалась у отме-тки 1,0%о.  Для раннего обнаружения патологии очень важным явля-ются профилактические осмотры с цитологическим исследовани-ем. В 2017 году в Солигорском районе профилактическими осмот-рами с цитологическим исследованием было охвачено 88,0% жен-щин. Исходя из сделанного анализа можно заключить, что в по-следние 8 лет прослеживается устойчивая тенденция к увеличению числа родов в Солигорском районе. Показано, что практически все роды проходят в условиях стационара (99,89 %). Перинатальная смертность за исследуемый период снизилась. Однако устойчивая тенденция к уменьшению данного показателя отсутствует.   ЛИТЕРАТУРА 1. Барсуков, А.Н. Состояние здоровья женщин и детей в Республике Беларусь / А.Н. Барсуков // Речицкая ЦРБ [Электронный ресурс]. –2010. – Режим доступа: http://med.rechitsa.by/ru/news/115-2010-09-24-07-41-37?format=pdf. – Дата доступа: 30.10.2016. 2. Демографический сборник Республики Беларусь, 2017 // Нацио-нальный статистический комитет Республики Беларусь [Электрон-ный ресурс]. – 2017. – Режим доступа:  http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/metodologiya-otvetstvennye-za-informatsionnoe-s_2/index_8479/. – Дата доступа: 12.11.2017. 3. Ларченко, А. В. Репродуктивное здоровье населения: Трактовка и оценки /А.В. Ларченко // Экономика и управление [Электронный ресурс]. – 2011. – № 4. – С. 120-126. – Режим доступа: http://media.miu.by/files/store/items/eiup/28/eiu_28_2011_19.pdf. – Дата доступа: 16.11.2016. 



155  Грузинова В.С. Учреждение образования «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государ-ственного университета, Республика Беларусь, г. Минск  АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ ДЕТ-СКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Сальмонеллез в настоящее время не только остается одной из важнейших гигиенических и эпидемиологических проблем, но и приобретает все большее значение в связи с экологическим и эко-номическим неблагополучием во многих регионах и интенсивной миграцией населения.  Сальмонеллез встречается во всех регионах мира, является так называемой убикваторной инфекцией. В последние годы отме-чают тенденцию к дальнейшему росту заболеваемости [1]. Salmonella является одной из четырех основных причин диа-рейных болезней во всем мире. Бремя болезней пищевого проис-хождения весьма значительно: каждый год заболевает почти каж-дый десятый человек, что приводит к потере 33 миллионов лет здо-ровой жизни [2]. Болезни пищевого происхождения могут быть тя-желыми, особенно у детей раннего возраста. При анализе заболеваемости сальмонеллезом среди населе-ния в разрезе Гомельской области было отмечено, что за весь анали-зируемый период (2012-2016 гг.) заболевание регистрировалось среди городского и сельского населения во всех, исключая Наров-лянский, районах Гомельской области: на начало изучаемого пери-ода (2012 г.) в Гомельской области среди городского населения было зарегистрировано 568 случаев заболевания сальмонеллезом, среди сельского населения - 52 случая заболевания сальмонелле-зом, на конец изучаемого периода (2016 г.) среди городского насе-ления было зарегистрировано 645 случаев заболевания сальмонел-лезом, среди сельского – 63 случая заболевания сальмонеллезом. 



156  В 2012 году структура заболеваемости детского населения имела следующее распределение: среди детей возрастной катего-рии «0-1 лет» было зарегистрировано 80 случаев заболевания, среди детей возрастной категории «1-3 лет» – 86 случаев, среди детей воз-растной категории «3-6 лет» – 59 случаев, среди детей возрастной категории «7-14 лет» – 33 случая, среди детей возрастной категории «14-17 лет» – 9 случаев, что в процентном соотношении составляет 30%, 32%, 22%, 12% и 3% соответственно. В 2016 году структура заболеваемости детского населения имела следующее распределение: среди детей возрастной катего-рии «1-3 лет» – 119 случаев, среди детей возрастной категории «3-6 лет» – 63 случая, среди детей возрастной категории «7-14 лет» – 39 случаев, среди детей возрастной категории «14-17 лет» – 12 случаев, что в процентном соотношении составляет 18%, 42%, 22%, 14% и 4% соответственно.  Обеспечение эпидемиологического благополучия населе-ния по инфекционным и паразитарным заболеваниям, санитарной охране территории страны по-прежнему остаются одними из основ-ных задач деятельности санитарно-эпидемиологических служб. Мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями могут быть эффективными и дать надежные результаты в наиболее корот-кий срок только в случае планового и комплексного их проведения, т. е. систематического  проведения по заранее составленному плану, а не от случая к случаю [3]. Научный руководитель: ст. преподаватель к-ры РГиЭ Дубина М.А. ЛИТЕРАТУРА 1. Близнюк, А.М. Теоретические и методические основы противо-эпидемических мероприятий: учеб.-метод. пособие / А.М. Близ-нюк, Т.С. Гузовская, Г.Н. Чистенко. 2-е изд., доп. Минск: БГМУ, 2008. – 62 с. 2. Зуева, Л.П. Эпидемиология: учебник / Л.П. Зуева, Р.Х. Яфаев. СПб.: Фолиант, 2005. – 750 с. 



157  3. Санитарные правила 17-69 РБ-98 «Общие требования по профи-лактике инфекционных и паразитарных заболеваний», утвер-жденные постановлением Главного государственного санитар-ного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. № 18.   გრუზინოვა ვ.ც. ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  გომელის ოლქის მოსახლეობაში ბავშვთა სალმონელოზით დაავადების ანალიზი ანოტაცია მოსახლეობაში ბავშვთა სალმონელოზით დაავადების სტრუქტურის ანალიზის დროს აღნიშნული იყო, რომ უმეტესი წილი პათოლოგიური დაავადებისა აღინიშნება უმცროს ასაკო-ბრივ ჯგუფებში.   Грузинова В.С. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация При анализе структуры заболеваемости детского населения сальмонеллезом было отмечено, что наибольший вклад в уровень заболеваемости данной патологией вносят младшие возрастные группы.  Gruzinova Valeria ANALYSIS OF MORBIDITY WITH SALMONELLOSIS OF CHIL-DREN'S POPULATION OF GOMEL REGION Annotation When analyzing the structure of the morbidity of the chil-dren's population with salmonellosis, it was noted that the youngest age groups make the greatest contribution to the incidence of this pathology.  



158  Евтух А. Г. Учреждение образования «Международный государственный эколо-гический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государствен-ного университета, Республика Беларусь, г. Минск  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМО-СТИ ПНЕВМОНИЕЙ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ПИНСКА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ, ОСНОВА ЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ»  – В последнее десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья дет-ского населения. Поэтому необходимо проводить профилактиче-ские мероприятия, направленные на сохранение здоровья детей. Экологические проблемы, различные отрицательные бытовые фак-торы, химические добавки в продуктах питания, некачественная вода, накапливающиеся раздражения в обществе, связанные с не-удовлетворительным экономическим положением, – лишь некото-рые факторы, агрессивно воздействующие на здоровье ребёнка [1]. Современная медицина Беларуси предлагает широкий спектр ле-карственных средств, для лечения и профилактики заболеваний де-тей любого возраста. Успешное лечение болезней заключается не только в применении препаратов, но и во всей системе лечения, мо-билизации защитных сил организма, в повышении санитарной культуры населения, улучшении бытовых условий и материального благосостояния [2]. На основании информации о числе случаев заболеваемости пневмонией детей, обслуживаемых в УЗ «Пинская центральная по-ликлиника» филиал «Детская поликлиника» за 2005-2016 годы, бы-ла рассмотрена структура заболеваемости пневмонией детей г. Пин-ска Брестской области. Так, заболеваемость пневмонией в 2005 г. у детей г. Пинска Брестской области в возрасте от 0 до 17 лет соста-вила 165,3 на 10000 детского населения, в 2010 г., она снизилась до 



159  103,2 на 10000 детского населения, к 2016 г. достигла 82,8 на 10000 детского населения. Заболеваемость детей пневмонией г. Пинска Брестской области за 12 лет не позволило выявить определенную тенденцию в динамике, среднегодовой показатель частоты явления (A0) составил 109,8 на 10000 детского населения, а ежегодный по-казатель тенденции (A1) составил – 2,5 на 10000 детского населения указывающий на снижение уровня заболеваемости. Наибольший прирост заболеваемости был отмечен в 2007 году и составил 34,1%, наименьший – в 2006 году и составил - 45,3%. Анализ возрастной структуры заболеваемости пневмонией показал, что как в начале так и в конце изучаемого периода наиболь-ший удельный вес приходится на возрастную группу 1-4 года, а наименьший – в 2005 году приходится на возрастную группу 15-17 лет, в 2010, 2016 годы – в возрасте 14 лет. Анализ половой структуры заболеваемости пневмонией среди подростков г. Пинска Брестской области за изучаемый период показал, что девочки болеют пневмо-нией чаще, чем мальчики. Так же были определены годы эпидеми-ческого блогополучия к ним относятся 2006-2007, 2016 годы, пока-затели уровня заболеваемости ниже прогнозных, что говорит о сни-жении заболеваемости пневмонией детей г. Пинска Брестской об-ласти 2010 по 2013 годы так же считаются эпидемически благопо-лучными показатели заболеваемости находятся в пределах от 80,20 до 103,22, что ниже прогнозных. Будущее любой страны, во многом определяется демографи-ческой обстановкой в ней и, прежде всего, состоянием здоровья наиболее динамичной части членов общества – детей. Поддержа-ние же хотя бы достаточного уровня их здоровья невозможно без грамотной социально-экономической политики государства, созда-ния нравственного климата в обществе и эффективного здравоохра-нения [1]. Научный руководитель: профессор кафедры иммунологии и экологической эпидемиологии, д.б.н., доцент Бусько Е.Г. 



160  ЛИТЕРАТУРА 1. Онищенко, Г.Г. Социально-гигиенические проблемы состояния здоровья детей/ Г.Г. Онищенко //Гигиена и санитария. - 2001. - №5. - С. 5-9. 2. Шамсиев, А. М. Острые деструктивные пневмонии у детей / А.М. Шамсиев. - М.: Издательство медицинской литературы им. Абу Али ибн Сино, 2013. - 216 c.  ევტუხ ა.გ. ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  ბრესტის ოლქის ქ.პინსკის მოსახლეობაში ბავშვთა პნევმონიით დაავადების ეპიდემილოგიური ანალიზი ანოტაცია ბრესტის ოლქის ქ.პინსკის მოსახლეობაში ბავშვთა პნევმო-ნიით დაავადებისას ჩატარებული რეტროსპექტული ანალიზის ფარგლებში, შესწავლილი და გამოვლენილი იქნა, ბრესტის ოლქის ქ.პინსკის მოსახლეობაში ბავშვთა პნევმონიით დაავადე-ბის შემცირების ფაქტები.   Евтух А.Г. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПНЕВМОНИЕЙ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ПИНСКА БРЕСТ-СКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация В рамках проведённого ретроспективного анализа заболе-ваемости пневмонией детского населения г. Пинска Брестской об-ласти за изучаемый период (2005-2016) было выявлено снижение заболеваемости пневмонией детей г. Пинска Брестской области.   



161  Evtukh A.G. EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF MORBIDITY OF PNEUMONIA OF CHILDREN'S POPULATION OF PINSK OF BREST REGION Annotation Within the framework of the retrospective analysis of the inci-dence of pneumonia in the children's population in Pinsk, Brest region, the decrease in the incidence of pneumonia in Pinsk, Brest region, was detected during the study period (2005-2016).      Катюшкина Д.М. Учреждение образования «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государ-ственного университета, Республика Беларусь, г. Минск  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТ-СКОГО НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ Эффективная работа по охране здоровья подрастающего поколения для любой страны является задачей первостепенной важности. Разработка государственных мероприятий по охране здо-ровья детей невозможна без анализа медицинской статистики, в том числе мониторинга демографических показателей, заболеваемости и инвалидности детского населения [1,2]. Был проведен анализ заболеваемости детского населения Минской области за период 2007-2016гг. На протяжении изучае-мого периода показатели заболеваемости детей Минской области отмечаются на уровне среднереспубликанских. Проведенный ана-лиз не позволил выявить выраженной тенденции к росту или сни-жению как в общей, так и в первичной заболеваемости детского населения Минской области. 



162  Общая и первичная заболеваемость детского населения выше, чем аналогичные показатели взрослого населения. В структуре общей заболеваемости детей первые ранговые места занимают: болезни органов дыхания (73-75%), болезни кожи и подкожной клетчатки (4-5%), травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин (4-5%), затем следуют некото-рые инфекционные и паразитарные болезни, а также болезни орга-нов пищеварения, болезни глаза и его придаточного аппарата и дру-гие.  Для наиболее часто регистрируемых нозологий был прове-ден анализ многолетней динамики заболеваемости, который пока-зал, что в области отмечается тенденция к снижению заболеваемо-сти болезнями кожи и подкожной клетчатки (в период наблюдения первичная заболеваемость детского населения болезнями кожи и подкожной клетчатки снизилась на 12,8%, а общая заболеваемость снизилась на 12,4%). Анализ заболеваемости детей Минской области болезнями органов дыхания не выявил четкой тенденции. За изучаемый пе-риод наблюдения первичная заболеваемость увеличилась на 4,5%, а общая заболеваемость на 3,7%. При анализе многолетней динамики заболеваемости трав-мами, отравлениями и некоторыми другими последствиями воздей-ствия внешних причин, было выявлено, что за изучаемый период отмечается тенденция к снижению, как в общей, так и в первичной заболеваемости детского населения случаями травм отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин. Для выявления нозологий риска, характерных для Минской обла-сти, был использован метод построения персентиль-профилей. Эта методика позволяет оценить и сравнить разброс данных по каждому классу болезней, особенности заболеваемости детей на территории, выделить патологию риска для последующих целенаправленных действий по ее изучению и профилактике [3].  



163  Так, для Минской области выявлен повышенный риск для показателей заболеваемости детского населения по классу новооб-разований (C00-D48), по классу болезней системы кровообращения (I00-I99), по врожденным аномалиям (порокам развития), деформа-ции и хромосомных нарушениях (Q00-Q99), по классу симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированных в других рубриках (R00-R99) Таким образом, характеризуя состояние здоровья детского населения Минской области, следует сделать вывод о том, в послед-ние годы наметилась положительная тенденция к изменению пока-зателей заболеваемости. Тем не менее, для улучшения состояния здоровья детей области необходима целенаправленная разработка научно-обоснованных рекомендаций и проведение мероприятий по более эффективной профилактике и своевременной современ-ной диагностике по всем классам болезней с обеспечением соответ-ствующей финансовой поддержки, особенно на районном уровне. Научный руководитель: ст. преподаватель к-ры иммунологии и экологической эпидемиологии Живицкая Елена Петровна  ЛИТЕРАТУРА 1. Баранов, А.А. Физическое здоровье, развитие детей и подростков на рубеже тысячелетия / Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А.; под ред. А.А. Баранов.  – М.: Изд. Научный центр здоровья детей РАМН,  2010. – 216 с.  2. Юрьев, В.К. Руководство по статистике здоровья и здравоохра-нения / В.К. Юрьев – М.: Медицина. 2008. – 528с. 3. Полунина, Н.В. Состояние здоровья детей и пути его улуч-шения / Н.В.  Полунина // Вестник Росздравнадзора. – 2013. - №5. – С. 17-24. 3. Социально-гигиенический мониторинг. Анализ медико-демо-графических и социально-экономических показателей на реги-ональном уровне: учеб. метод рекомендации утвер. Приказом рук. ФС Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко № 341 от 20.09.2010 / 



164  Н.В. Шестопалов, Е.Л. Овчинников, Ж.В. Гудинова, Г.Н. Жерна-кова, С.С. Бунова, Н.В. Дедюлина, Д.А. Грюнер. – М.: Федераль-ная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-гополучия человека 2010. – 53с.   კატიუშკინა დიანა მიხეილის ასული ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  მინსკის ოლქის მოსახლეობის ბავშვთა დაავადებების რეგიონული თავისებურებები ანოტაცია შესწავლილი პერიოდის განმავლობაში მინსკის ოლქის ბა-ვშვთა დაავადებების მაჩვენებლები იმყოფება საშუალო რესპუბ-ლიკურ დონეზე. აქ ჩატარებულმა ანალიზმა გამოავლინა გამო-სახული ტენდენცია ზრდისაკენ ან შემცირებისაკენ, როგორც საე-რთო, ასევე პირველად დაავადებებში, მინსკის ოლქის მოსახლე-ობაში ბავშვთა შორის. მეცნიერ ხელმძღვანელი – უფროსო მასწავლებელი, ჟივიცკაია ელენა   Катюшкина Диана Михайловна РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТ-СКОГО НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация На протяжении изучаемого периода показатели заболеваемо-сти детей Минской области находятся на уровне среднереспубли-канских. Проведенный анализ заболеваемости детского населения Минской области не позволил выявить выраженной тенденции к росту или снижению как в общей, так и в первичной заболеваемости детского населения Минской области.   



165  Katiushkina Diana Mikhailovna REGIONAL FEATURES OF INCIDENCE OF THE CHILDREN'S POP-ULATION OF THE MINSK REGION Annotation Throughout the studied period indicators of incidence children the Minsk region are at the level of national average. The carried-out analysis of incidence children's population of the Minsk region hasn't allowed to reveal the expressed tendency to growth or decrease both in the general, and in primary incidence children's population of the Minsk region.  Залуцкая Анна Михайловна Научный руководитель: к.х.н. Сыса Алексей Григорьевич Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Саха-рова БГУ, г.Минск, Республика Беларусь  ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ КУМАРИНОВ В ТРАВЕ ДОННИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО И В ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПА-РАТЕ «МЕЛИЛОТИН»   ზალუცკაია ანა მიხეილის ასული ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  კუმარინების შემადგენლობის დახასიათება ძიძო სამკურნალო ბალახში და სამკურნალო პრეპარატში „მელილოტინში“ ანოტაცია ჩატარებულია ბალახის ძიძო სამკურნალო ფიტოქიმიური გამოკვლევა, რომელიც გავრცელებულია მინსკის ოლქის ვილეის რაიონში. ფიზიკურ ქიმიური მეთოდით გამოკვლეულია სამკურ-



166  ნალო პრეპარატი „მელილოტინი“. დადგენილია კუმარინების არ-სებობა და განსაზღვგრულია საკვლევ ნიმუშებში  მათი რაოდე-ნობრივი შემადგენლობა. მეცნიერ ხელმძღვანელი – ქიმიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ალექსი გრიგოლისძე სისა  Аннотация Проведено фитохимическое исследование травы донника лекарственного, произрастающего на территории Вилейского ра-йона Минской области.  Физико-химическими методами исследо-ван лекарственный препарат «Мелилотин». Установлено наличие кумаринов и определено их количественное содержание в исследу-емых образцах.  Актуальность. Для Республики Беларусь применение лекар-ственных средств на основе растительного сырья можно назвать очень перспективным вследствие как исторических традиций, так и реально существующей большой научной базы для внедрения этих принципов в общую клиническую практику.  Донник лекарственный имеет широкий спектр фармаколо-гической активности, который обусловлен содержанием в нем ком-плекса биологически активных веществ, и в первую очередь кума-ринов. Кумарины относятся к классу бензопиронов, которые со-стоят из бензольного кольца, присоединенного к пироновому ко-льцу.  Исследуемый препарат содержит экстрактивные вещества травы донника лекарственного (Herba Melilotus officinalis (L) Pall.), а также вспомогательные вещества (лактоза, крахмал, кальция стеа-рат).  Благодаря наличию этого класса биологически активных со-единений «Мелилотин» получил широкое применение в лечение кардиологических, гинекологических и неврологических заболева-ний [1]. 



167  Целью исследования являлось совершенствование основных методов анализа растительного сырья травы донника лекарствен-ного, имеющего в качестве одной из групп биологически активных веществ кумарины, и препаратов на его основе. В качестве объектов исследований использовались образцы лекарственного препарата «Мелилотин» в таблетированой форме и травы донника лекарственного (Melilotus officinalis (L.) Pall), со-бранные на территории Вилейского района Минской области. Результаты. Наличие кумаринов в растительном сырье травы донника лекарственного и препарате доказывали по реакции извле-чения, приготовленного с использованием 40% спирта этилового, с 10% раствором гидроксида калия. Растворы через некоторое время приобретали оранжевое окрашивание. Также использовали метод бумажной хроматографии в си-стеме растворителей БУВ (4:1:2), в качестве проявителя применяли 5% спиртовой раствор едкого натра и свежеприготовленный диазо-реактив. Сумма кумаринов в траве донника лекарственного и в препа-рате определялась методом УФ-спектрофотометрии, проведенной при длине волны 275 нм, которая соответствует максимуму погло-щения кумарина в коротковолновой области УФ-спектра. Опреде-ление количественного содержания кумарина в таблетках «Мели-лотин» и в растительном сырье травы донника лекарственного про-водилось также с использованием ВЭЖХ-хроматографии [2]. Содержание кумарина в образцах травы донника лекарствен-ного (в пересчете на абсолютное сухое сырье) и в таблетках «Мели-лотин» (в пересчете на 1 таблетку) соответственно составило 2,32%.  и 0,730 мг/табл. Экспериментальные данные подтвердили, что трава донника лекарственного содержит не менее 5 кумаринов, при этом водой экстрагируется не менее 4 из них, спиртом этиловым 40% – не менее 5. 



168  Выводы. Во всех образцах травы донника лекарственного и препарата «Мелилотин» было установлено присутствие соединений класса кумаринов. УФ-спектрометрией и ВЭЖХ были установлены соответ-ствия норм по ГОСТ 1401-69 для образцов травы донника лекар-ственного и регламентированных показателей для лекарственного препарата «Мелилотин».  ЛИТЕРАТУРА 1. Патент на изобретение № 2223110. МПК А61К. Противоишеми-ческий растительный препарат «Мелило-тин» и способ его по-лучения. Опубл. 10.02.04, Бюл. № 22 . Котовский Б. К., Сакаян Е. И. и др. 2. Федосеева, Л. М. Разработка методики количественного опреде-ления суммы кумаринов в донника лекарственного траве (Melilotus officinalis L.) / Л. М. Федосеева, Т. А. Харлампович // Химия растительного сырья. 2012. № 3. С. 135–14    Грицавкина В. И. Учреждение образования «Международный государственный эко-логический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государ-ственного университета, Республика Беларусь, г. Минск  РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИ-РУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-РУСЬ (2011-2016) Вирусные гепатиты поражают сотни миллионов людей в мире, вызывая острую и хроническую болезнь печени и ежегодно приводя примерно к 1,4 миллиона случаев смерти. Актуальность данной проблемы связана с их широким распространением, нано-симым бременем болезни от осложнений и инвалидности, а также 



169  потенциалом вызывать вспышки болезни. Вирусные гепатиты пред-ставляют собой  как медицинскую, так и социально-экономическую проблему. По данным ВОЗ, глобальное бремя болезни, вызываемой ост-рым гепатитом В и С, а также раком и циррозом печени, является высоким (около 2,7 % всех случаев смерти) и, согласно прогнозам, станет более вероятной причиной смерти в последующие два деся-тилетия [1]. Данная работа посвящена анализу многолетней динамики заболеваемости вирусными гепатитами населения Республики Бе-ларусь и её отдельных регионов и выявлению основных тенденций.  Для исследования были использованы данные официаль-ного статистического учёта за период с 2011 по 2016 гг. Для анализа заболеваемости вирусными гепатитами населения Республики Бе-ларусь применяли стандартные приёмы ретроспективного эпиде-миологического анализа, описательно-оценочные и статистические методы [2]. Было выявлено, что доля вирусного гепатита в структуре ин-фекционных заболеваний населения республики Беларусь за пе-риод 2011-2016 гг. увеличилась почти в 2 раза.  Отмечено, что проведение массовой иммунизации населе-ния против гепатита В в республике Беларусь позволило снизить за-болеваемость с 137 случаев в 2011 году до 110 в 2016 году. За иссле-дуемый период доля вирусного гепатита В в структуре вирусных ге-патитов снизилась с 47,9% до 39,7%. Было отмечено, что за изучаемый период заболеваемость населения республики Беларусь вирусными гепатитами имела тен-денцию к росту. Среднегодовой показатель частоты заболеваемости составил – (А0=3,20/0000), а среднегодовой показатель тенденций – (А1=0,08)0/0000). Среднегодовой темп прироста заболеваемости ви-русными гепатитами по республике за исследуемый период соста-вил 5%. 



170  При анализе заболеваемости вирусными гепатитами населе-ния республики выявлено неравномерное распределение, как по областям, так и по годам. Наибольший уровень заболеваемости от-мечен в 2015 году в городе Минске – 8,5 случаев на 100. 000 населе-ния, далее следует Минская область – 4,8 случая на 100. 000 населе-ния, Витебская область – 4,1 случая на 100. 000 населения. В некоторых регионах республики регистрировались низкие показатели заболеваемости вирусными гепатитами. Так, в 2016 году в Гродненской области было зарегистрировано 1,0 случая на 100.000 населения, в Брестской области – 1,6 случая на 100.000 населения, а в Могилевской – 1,4 на 100.000 населения.   В 2016 году наибольший вклад в первичную заболеваемость вирусными гепатитами населения республики Беларусь вносит го-род Минск (37,5%), наименьший – Гродненская область(3,9%). Анализ заболеваемости вирусными гепатитами населения Беларуси в целом выявил тенденцию к росту заболеваемости. Сред-негодовой темп прироста составил 5%. Уровни заболеваемости вирусным гепатитом различаются по территориям, что не в малой степени зависит от качества их диагно-стики и полноты регистрации. Таким образом, можно говорить о необходимости и важности плановой вакцинации, мониторинга за проведением инвазионных и парентеральных медицинских манипуляций, отбором доноров, исследованием препаратов доноров крови и реализацией государ-ственных программ, направленных на защиту материнства и детства и охрану семьи, а также ежегодных медицинских осмотров для про-ведения грамотной диагностики по выявлению заболеваний. Научный руководитель: ст. преподаватель к-ры РГиЭ Дубина М.А.     



171  ЛИТЕРАТУРА 1. Вирусный гепатит. Доклад Секретариата // Материалы шестьде-сят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. – 2010. – №А63/15. 2. Милютин, А.А. Методы обработки информации в эпидемиоло-гии. / А.А. Милютин, Р.А. Дудинская; под ред. А.А. Милютин. Минск, 1999.– 68 с.   გრიცავკინა ვ.ი. ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  ბელორუსიის რესპუბლიკის მოსახლეობის ვირუსული ჰეპატიტით დაავადების რეტროსპექტული ანალიზი  (2011–2016 წ.) ანოტაცია ბელორუსიის რესპუბლიკის და მისი რეგიონების მოსახ-ლეობის ვირუსული ჰეპატიტით დაავადების  ანალიზური პერი-ოდის განმავლობაში (2011–2016 წ.) გააჩნია ზრდის ტენდეცია.   Грицавкина В. И. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (2011-2016) Аннотация Заболеваемость населения Республики Беларусь и её реги-онов вирусными гепатитами в течение анализируемого периода (2011-2016), имеют тенденцию к росту.     



172  Gritsavkina Valeria RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF VIRUS HEP-ATITIS OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELA-RUS(2011-2016) Annotation Morbidity of the population of the Republic of Belarus and its regions by viral hepatitis during the analyzed period (2011-2016), tend to increase.    Андреев Р. М., Жаркова В.С. Город Минск,Учреждение образования «Международный государ-ственный  экологический институт  имени А.Д. Сахарова» Белорусского государственного университета  ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 1 ГР НА КАЛЬЦИЕВЫЙ ОБМЕН В ТРОМБОЦИТАХ КРЫС Объектом исследования являлись особенности изменения кальциевого обмена в тромбоцитах крыс, облученных дозой в 1 Гр. Ca2+ является незаменимым вторичным мессенджером практически во всех клетках. В тромбоцитах подъем внутриклеточного кальция способствует различным стадиям клеточной активации, таким как реорганизация актинового цитоскелета, дегрануляция или обрат-ная активация интегрина aIIbß3. Активация тромбоцитов должна быть регулируемой с высокой точностью, чтобы обеспечить их ак-тивацию лишь при определенных условиях. Тромбоциты обладают различными рецепторами адгезии и утонченным регуляторным ме-ханизмом. Активация тромбоцитов вызывается различными агони-стами: субэндотелиальные коллагены, тромбоксан А2 (ТхА2), АДФ и тромбином. Но, несмотря на то, что эти агонисты воздействуют на различные рецепторы тромбоцитов и запускают различные сиг-нальные пути, все ведут к повышению концентрации внутрикле-точного Ca2+. 



173  Исследования проводились на крысах самцах 3-6 месячного возраста. Животных облучали (однократно и равномерно) на уста-новке ИГУР γ-квантами 137Сs в дозе 1 Гр (мощность дозы 0,62 Гр/мин, в течение 2 мин). Исследовали состояние кальциевого об-мена на 3-е, 10-е, 30-е и 90-е сутки. Для количественного определе-ния концентрации кальция в тромбоцитах использовали флуорес-центный зонд Fura-2/АМ. В тромбоцитах крыс после облучения на 3-е сутки наблю-далось увеличение базального уровня ионов кальция в бескальцие-вой и в кальций-содержащей среде. На десятые сутки отмечалось снижение уровня ионов кальция в цитоплазме и его нормализация в кальций-содержащей среде. На 30 –е сутки после облучения кон-центрация ионов кальция в бескальциевой и кальциевой среде со-ответствовала показателям в контрольной группе, а на 90-е сутки после облучения незначительно снижалась.   Кон-троль 3-е сутки после облу-чения  10-е сутки после облу-чения  30-е сутки после облу-чения  90-е сутки после облу-чения   Базальный уро-вень кальция (100 мкмоль/л ЭГТА), нмоль/л 44,2±4,6 85,9±5,2* 31,1±6,2*  49,6±3,2 30,9±3,0 Базальный уро-вень кальция (1 ммоль/л СаСl2), нмоль/л 74,9±11,8 181,7±0,5* 75,4±8,4 79,1±4,0 53,9±5,1  научный руководитель: Буланова К. Я. 
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175  Андреев Роман Михайлович,  Жаркова Вероника Сергеевна Учреждение образования  «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова»  Белорусского государственного университета  ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 1 ГР НА КАЛЬЦИЕВЫЙ ОБМЕН В ТРОМБОЦИТАХ КРЫС  Объектом исследования являлись особенности изменения кальциевого обмена в тромбоцитах облученных крыс. Ca2+ является незаменимым вторичным мессенджером. В тромбоцитах подъем внутриклеточного кальция способствует различным стадиям кле-точной активации. Активация тромбоцитов вызывается различ-ными агонистами. Но, несмотря на то, что эти агонисты воздей-ствуют на различные рецепторы тромбоцитов и запускают различ-ные сигнальные пути, все ведут к повышению концентрации внут-риклеточного Ca2+.   Andreev Roman Mikhailovich,  Zharkova Veronika Sergeevna International Sakharov Environmental Institute Of Belarusian State University  INFLUENCE OF IONIZING RADIATION IN DOSE OF 1 GY ON CALCIUM TRANSFER IN RATS’ PLATELETS  The object of research was the specific changes in calcium trans-fer in rats’ platelets, which were irradiated. Ca2+ is an essential second messenger. In platelets, the elevation of endocellular calcium contrib-utes to various steps of cellular activation.  Platelet activation is triggered 



176  by various agonists. Although these agonists act on different platelet re-ceptors and trigger different signaling pathways, all lead to an increase in the intracellular Ca2+ concentration ([Ca2+]i).  Д.Н. Синенок, А.С. Щеколова, А.И. Зинченко Международный госдарственный экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ, Минск, Беларусь Институт микробиологии, Национальная академия наук Беларуси, Минск, Беларусь D. N. Sinenok, A. S. Shchokolova, A. I. Zinchenko International Sakharov Environmental Institute BSU, Minsk, Belarus, Institute of Microbiology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus  ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CpG-ДНК И ЦИКЛИ-ЧЕСКИХ ДИНУКЛИОТИДОВ В КАЧЕСТВЕ АДЬЮВАНТОВ ДЛЯ ВАКЦИН  PROSPECTS OF USING CPG-DNA AND CYCLIC DINUCLEO-TIDES AS VACCINE ADJUVANTS  სინენოკ დ.ნ.შეკოლოვა ა.ს.ზინჩენკო ა.ი. ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.დ. სახაროვის სახელობის საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტი  ციკლური დინუკლიოციდების გამოყენების პოტენციალი ადიუვანტების სახის ვაქცინაციისათვის ანოტაცია თანამედროვე ვაქცინების არასაკმარისი იმუნოგენურობის გამო ისინი უნდა გამოვიყენოთ ადიუვანტებთან ერთად. გამოყე-ნებული ადიუვანტები იწვევენ გუმორალურ და არა უჯრედულ იმუნურ პასუხს. ნუკლეინური ბუნებრივი ნივთიერებები თავისი 



177  თვისებების გამო იწვევენ როგორც გუმორალურ, ასევე უჯრე-დულ რეაქციას იმუნური სისტემის მხრიდან, რაც განსაზღვრავს მათი გამოყენების შესაბამისობას. Аннотация В силу недостаточной иммуногенности современных вакцин их необходимо использовать вместе с адъювантами. Используемые адъюванты вызывают гуморальный, но не клеточный иммунный ответ. Вещества нуклеиновой природы, такие как CpG-ДНК и цикло-диГМФ, в силу своих свойств вызывают как гуморальную, так и клеточную реакцию со стороны иммунной системы, что определяет сообразность их использования в качестве адъювантов.  Annotation Owing to insufficient immunogenicity of modern vaccines they need to be complemented with adjuvants. The canonical adjuvants in-duce a humoral, but not cellular immune response. CpG-DNA and cy-clic-di-GMP can stimulate both humoral and cellular immune response. The prospects of using the above mentioned nucleic acid compounds for treatment of cancer are of particular importance.   Разработка наиболее эффективных способов борьбы с забо-леваниями всегда являлась одним из наиболее приоритетных нап-равлений в медицине. На фоне повышения риска заболеваний бак-териальной и вирусной природы эта проблема стала еще более актуальной. Традиционные вакцины включают живые аттенуированные и инактивированные микроорганизмы, а также компоненты микро-бных клеток и вирусов. Многие живые и даже инактивированные вакцины небезопасны. Вакцины нового поколения (например, ДНК- и рекомбинантные вакцины) более безопасны, но слабоимму-ногенны, что требует для повышения их эффективности совмес-тного введения усилителей иммунитета – адъювантов [1]. 



178  Существующие адъюванты обладают достаточно эффектив-ной способностью к активации гуморального иммунитета, но, к со-жалению, в отношении клеточного компонента иммунной системы они не столь эффективны. Этот факт ставит нас перед необходи-мостью создания новых, более совершенных адъювантов. В последние годы ученые все чаще обращают внимание на вещества нуклеиновой природы, в частности на ДНК прокариот, обогащенную CpG-мотивами, а так же на цикло-диГМФ. Иммунная система человека реагирует на данные вещества как на предвестников последующего заражения и активирует как гумора-льную, так и клеточную системы защиты [2].  Невозможность использования данных веществ в качестве адъювантов в чистом виде обуславливается их недостаточной устойчивостью при попадании в кровеносное русло. Иммобили-зация на системе слоистых двойных гидроксидов повышает их устойчивость и делает возможным создание адъювантв на их основе [3]. Разработка наноразмерных систем адъювантов на основе веществ нуклеиновой природы может служить решением много-численных проблем современной медицины, таких как небезо-пасность многих современных вакцин и слабую иммуногенность современных адъювантов в отношении т-клеточного иммунитета. Еще одной многообещающей терапевтической стратегией в он-кологии является так называемая вакцинация in situ, которая заклю-чается в комбинации низкодозной радиации (или химиотерапии) с введением CpG-ОДН непосредственно внутрь опухоли. При этом CpG-ОДН, выступая в роли ПАМП, обеспечивает подачу «сигнала опасности», что приводит к активации антигенпрезентирующих клеток и высвобождению (в результате гибели раковых клеток) всего спектра опухоль-ассоциированных антигенов. Таким образом, 



179  при вакцинации in situ отпадает необходимость подбирать потен-циальный терапевтический антиген или набор антигенов для кон-кретного пациента. Вакцинация in situ вызывает мощный Т-клеточный ответ, кото-рый необходим для эффективного антиопухолевого иммунитета. Дополнительной важной особенностью вакцинации in situ является присущая ей безопасность из-за пониженных доз системных воз-действий (химиотерапевтических или радиационных) на пациен-тов. Имеются веские основания предполагать, что в скором времени вакцинация in situ пополнит арсенал терапевтического инструмен-тария клиницистов в борьбе с раком [3].  Список использованных источников: 1. Gregory, A.E. Vaccine delivery using nanoparticles / A.E. Gregory, R. Titball, D. Williamson // Front. Cell Infect. Microbiol. [Electronic resource]. – 2013. – Vol. 3. – Mode of access: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3607064/. – Date of access: 10.09.2014. 2. Adjuvant activity of CpG-ODN formulated as a liquid crystal / M.F. Sanchez Vallecillo [et al.] // Biomaterials. – 2014. – Vol. 35, N 8. – P. 2529–2542. 3. Щеколова, А.С. Разработка биотехнологических способов полу-чения иммуностимуляторов нуклеиновой природы – CpG-днк и цикло-диГМФ : дис. ... канд-та биол. наук : 03.01.06 / А.С. Щеко-лова. – М., 2014. – 150 л.         



180  Сайлаубекова Пакизат- магистрант Джусупова Дария- научный   руководитель, доктор биологических наук, профессор Sailaubekova Pakizat- graduate student Jussupova Dariya- Research supervisior, doctor of Biological Sciences, professor  Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Республика Казахстан, г.Алматы Abai Kazakh National Pedagogical University,   Republic of Kazakhstan, Almaty  ЭЛЕКТРОННЫЕ ОТХОДЫ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  ДЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ ELECTRONIC WASTE - ACTUAL PROBLEM FOR THE CITY OF ALMATY  საილაუბეკოვა  პაკიზატ მაგისტრი ყაზახეთის აბაის სახელობის ეროვნული პედაგოგიური უნივერსიტეტი ელექტრონული ნარჩენები–ქალაქ ალმატის აქტუალური პრობლემა ანოტაცია ელექტრონული და ელექტრული მოწყობილობების ნარ-ჩენების შექმნის პრობლემა ამჟამად აქტუალურია. ელექტრონუ-ლი და ელექტრული მოწყობილობების რაოდენობა დიდი სის-წრაფით იზრდება ბაზარზე, მაგრამ ტექნიკური პროგრესის გამო ისინი სწრაფად ძველდება. ამის შედეგად მთელ მსოფლიოში გრო-ვდება მოწყობილობის დიდი რაოდენობა, რომელიც საჭიროებს უტილიზაციას და გადამუშავებას. დადგენილია, რომ ელექ-ტრონული და ელექტრული მოწყობილობების შემადგენლობაში შედის ტოქსიკური ნივთიერებების მთელი სპექტრი, რომელიც 



181  მავნებელია გარემოსთვის და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. წარმოდგენილია ზოგიერთი მონაცემები ელექტრონული ნარჩე-ნების შესახებ ქ.ალმატაში და შემოთავაზებულია ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზები.  მეცნიერ ხელმძღვანელი–ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დარია ჯუსუპოვა.   Аннотация Проблема образования отходов электронного и электриче-ского оборудования на сегодняшний день представляет одну из са-мых актуальных. Количество электронного и электрического обо-рудования растет на рынке с огромной скоростью, однако, благо-даря техническому прогрессу они быстро устаревают. В результате, по всему миру скапливается огромное количество оборудования, которое необходимо утилизировать и переработать. Установлено, что в состав электронного и электрического оборудования входит целый спектр токсичных веществ, вредных для окружающей среды и здоровья человека. Представлены некоторые данные по  элек-тронным отходам в городе Алматы и предлагаются пути решения этой проблемы. Annotation. The problem of waste generation of electronic and electrical equipment today is one of the most actual. The quantity of electronic and electrical equipment is growing in the market with great speed, however, due to technical progress, they quickly become obso-lete. As a result, a huge amount of equipment is accumulated all over the world, which must be utilized and recycled. It is established that the electronic and electrical equipment includes a whole range of toxic sub-stances that are harmful to the environment and human health. Some data on electronic waste in the city of Almaty are presented and ways of solving this problem are suggested.  Электронные отходы (абр. WEEE, e-waste) - один из видов отходов, содержащих отработанные и вышедшие из строя электрон-ные и прочие электрические устройства, а также их части.  Отходы 



182  электронного и электрического оборудования – самая быстрорасту-щая категория отходов во всем мире [1-2]. Электронные отходы мо-гут иметь высокие классы опасности из-за содержащихся в них ве-ществ, таких как свинец, ртуть, полихлорированные дифенилы, по-ливинил-хлорид (из-за появления диоксинов при сгорании). Следует отметить, что при правильной переработке отрабо-танной техники они могут являться ценным сырьем, которое может впоследствии использоваться повторно (рециклинг) для изготовле-ния новых деталей.  В городе Алматы остро стоит проблема по организации сбора и вывоза  твердых бытовых отходов, куда входят и электронные обо-рудования прослужившие свой срок службы. Еженедельно в городе образуется от 11–12 тысяч тонн отходов. Существующая схема сбора и удаления с территории города отходов не отвечает современным требованиям. Количество отходов растет из года в год. Одно из глав-ных решений этой проблемы – это переработка отходов. Уже сейчас можно выделять и отправлять на переработку не менее половины образующихся отходов. Электронные отходы в Казахстане состав-ляют 343 тысячи тонн ежегодно, и этот показатель постоянно рас-тет. По данным экспертов, наиболее часто сменяемой техникой яв-ляются мобильные телефоны. По официальным данным, с 2000 по 2010 годы в Казахстан было доставлено около трех миллионов ком-пьютеров. Половина из них стала электронным мусором. Каждый месяц в стране продается от 120 до 140 тысяч мобильных телефонов. За последние 20 лет объемы электронного мусора - компьютеров, мобильных телефонов, плат, мониторов, телевизоров, принтеров и другой всевозможной электроники выросли в десятки раз.  Эксперты предлагают создать новые предприятия по пере-работке и утилизации электронных отходов во всех регионах Казах-стана. Городские власти признают существование проблемы в сфере управления твердыми бытовыми отходами. Во всех программах раз-вития города, принимавшихся в прошлые годы, решение этой за-дачи обозначалось в качестве одного из приоритетов. К примеру, одна из целей программы развития Алматы до 2020 года звучит так: «Создание современной системы управления и переработки отхо-дов и обеспечение надлежащего санитарного состояния городских территорий». 
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