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О журнале

Международный научный периодический журнал "Almanahul SWorld" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины,
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Учрежден в 2018 году. Периодичность выхода: два раза в год.
Основными целями журнала являются:
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях
науки, лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит науку.
Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в INDEXCOPERNICUS.

Про журнал

Міжнародний науковий періодичний журнал "Almanahul SWorld" отримав велике визнання серед вітчизняних і
зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови, Казахстану,
Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав.
Дата заснування в 2018 році. Періодичність виходу: два рази на рік
Основними цілями журналу є:
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві;
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення;
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях;
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних
сферах.
Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки,
кращими зразками наукової публіцистики.
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості.
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою.
Журнал зареєстрований в INDEXCOPERNICUS.

About the journal
The International Scientific Periodical Journal "Almanahul SWorld" has gained considerable recognition among
domestic and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, Moldova,
Kazakhstan, Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries.
Journal Established in 2018. Рeriodicity of publication: twice a year
The journal activity is driven by the following objectives:
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience
• Fostering knowledge exchange in scientific community
• Promotion of the unification in scientific approach
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains
The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best
examples of scientific journalism.
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public.
Each article in the journal includes general information in English.
The journal is registered in the INDEXCOPERNICUS.
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Требования к статьям

Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.

Вимоги до статей

Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань.
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення.
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на
етапі реєстрації).
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки.
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові.
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути
написана грамотною академічною мовою.
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education.
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.

Requirements for articles
Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and
solving scientific problems.
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage).
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note.
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in
English.
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language.
The presence of UDC, BBK
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open
discussion using the web resource www.sworld.education
Only previously unpublished materials can be posted in the journal.
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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях

Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных
практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов,
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных
исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного
автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности.

Положення про етику публікації наукових даних і її порушеннях

Редакція журналу усвідомлює той факт, що в академічній спільноті досить широко поширені випадки
порушення етики публікації наукових досліджень. В якості найбільш помітних можна виділити плагіат,
відправлення в журнал раніше опублікованих матеріалів, незаконне привласнення результатів чужих наукових
досліджень, а також фальсифікацію даних. Ми виступаємо проти подібних практик.
Редакція переконана в тому, що порушення авторських прав і моральних норм не тільки неприйнятні з етичної
точки зору, але і служать перешкодою на шляху розвитку наукового знання. Тому ми вважаємо, що боротьба з
цими явищами повинна стати метою і результатом спільних зусиль наших авторів, редакторів, рецензентів,
читачів і усієї академічної спільноти. Ми закликаємо всіх зацікавлених осіб співпрацювати і брати участь в
обміні інформацією з метою боротьби з порушенням етики публікації наукових досліджень.
Зі свого боку редакція готова докласти всіх зусиль до виявлення та припинення подібних неприйнятних
практик. Ми обіцяємо вживати відповідних заходів, а також звертати пильну увагу на будь-яку надану нам
інформацію, яка буде свідчити про неетичну поведінку того чи іншого автора.
Виявлення порушень етики тягне за собою відмову в публікації. Якщо буде виявлено, що стаття містить
відвертий наклеп, порушує законодавство або норми авторського права, то редакція вважає себе зобов'язаною
видалити її з веб-ресурсу і з баз цитування. Подібні крайні заходи можуть бути застосовані виключно при
дотриманні максимальної відкритості і публічності.

Regulations on the ethics of publication of scientific data and its violations
The editors of the journal are aware of the fact that in the academic community there are quite widespread cases of
violation of the ethics of the publication of scientific research. As the most notable and egregious, one can single out
plagiarism, the posting of previously published materials, the misappropriation of the results of foreign scientific
research, and falsification of data. We oppose such practices.
The editors are convinced that violations of copyrights and moral norms are not only ethically unacceptable, but also
serve as a barrier to the development of scientific knowledge. Therefore, we believe that the fight against these
phenomena should become the goal and the result of joint efforts of our authors, editors, reviewers, readers and the
entire academic community. We encourage all stakeholders to cooperate and participate in the exchange of information
in order to combat the violation of the ethics of publication of scientific research.
For its part, the editors are ready to make every effort to identify and suppress such unacceptable practices. We promise
to take appropriate measures, as well as pay close attention to any information provided to us, which will indicate
unethical behavior of one or another author.
Detection of ethical violations entails refusal to publish. If it is revealed that the article contains outright slander,
violates the law or copyright rules, the editorial board considers itself obliged to remove it from the web resource and
from the citation bases. Such extreme measures can be applied only with maximum openness and publicity.
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УДК 663.885
FRUIT SMOOTHIE WITH OATMEAL WATER AS A FUNCTIONAL
DRINK FOR RESTAURANTS

ФРУКТОВЕ СМУЗІ З ВІВСЯНИМ ВІДВАРОМ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ НАПІЙ ДЛЯ
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Pavliuchenko O. / Пaвлючeнко О.С.
Furmanova Y. / Фурманова Ю.П.
Vovk H. / Вовк Г. М.
National university of food technologies
Kyiv-33, Volodymyrska 68, 01601
Національний університет харчових технологій
Київ-33, Володимирська 68, 01601

Анотація. У роботі розглянуто перспективи використання
смузі як основи
функціональних напоїв для закладів ресторанного господарства.
Обґрунтовано технологічні параметри отримання вівсяних відварів. Досліджено
хімічний склад та біологічну цінність складових дослідних зразків та запропоновано
оптимальний склад рецептурних компонентів фруктових смузі з вівсяним відваром.
Визначено органолептичні показники якості, харчову, енергетичну та біологічну цінності
розробленого зразка фруктового смузі з вівсяним відваром.
Ключові слова: смузі, банани, ківі, авокадо, відвар вівса, якість продукту.

І. Вступ. Одним з найважливіших чинників, який безпосередньо впливає
на здоров’я людини є її харчування. Його кількісні та якісні складові
визначають тривалість, якість життя сучасної людини, її активність та
працездатність. За рахунок способу харчування людина захищає свій організм
від захворювань та шкідливих екологічних впливів. Саме тому, в сучасному
світі набирає популярності правильне, «здорове» харчування, основні аспекти
якого стали використовуватись ще на початку 80-х років в Японії.
Фундаментальними основами «здорового» харчування є використання в
раціоні харчування функціональних продуктів, які на відміну від традиційних
продуктів, окрім харчової цінності та смакових властивостей мають певні
функціональні властивості. У зв'язку із цим все більше уваги, зокрема, і у
закладах ресторанного господарства приділяється виробництву продуктів
збагачених біологічно-активними речовинами, які мають певні функціональні
властивості [1].
Функціональними є напої, які містять природні й органічні речовини,
збагачені вітамінами або макро- та мікроелементами, володіють певними
корисними (енергетичними, пробіотичними та ін.) властивостями. До їх групи
можна віднести смузі, які широко розповсюджені в країнах Європи і стають все
більш популярними на продовольчому ринку України [2].
Вперше про смузі заговорили у США у 1930-х роках, коли з’явилися
блендери. У 1960-их роках, з поширенням вегетаріанства, пройшла нова хвиля
популярності смузі.
В другій половині ХХ ст. смузі під загальною назвою «Дитяче харчування»
почали виготовляли і в Україні (тоді ще УРСР) і продавали його в склянках
об'ємом 200 г у вигляді яблучних, морквяних, грушевих, гарбузових та інших
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пюре з м'якоттю. Також смузі тоді випускалося під назвою «Нектар з
м'якоттю», зокрема з персика [3].
Серед закладів ресторанного господарства смузі є реалізацією концепції
«рідкої їжі» (від англ. «liquid food»), мода на яку виникла в 90-х роках ХХ
століття в США разом зі зростанням інтересу американців до здорового
харчування. Простота і швидкість приготування смузі приваблює до закладів
значну кількість офісних працівників під час ланчів [4].
Нині його популярність зросла на стільки, що в усьому світі, в тому числі і
в Україні, відкриваються спеціалізовані смузі-бари, видаються книжки з
рецептами, розробляються смузі-дієти, з’являються фан-клуби любителів смузі
[5].
ІІ. Матеріали і методи. Об’єктом дослідження була технологія смузі з
додаванням відвару вівса. В якості предметів дослідження обрано свіжі фрукти,
зокрема банани, авокадо, ківі, овес, відвар з вівса, смузі з традиційною
технологією і з додаванням відвару вівса.
Під час досліджень використовували загальноприйняті методи
органолептичних і фізико-хімічних досліджень, з використанням сучасних
приладів та інформаційних технологій, методи теоретичного узагальнення.
Постановка проблеми.
Смузі — густий напій, коктейль, приготовлений збиванням в блендері до
стану пюре натуральних інгредієнтів — свіжих або свіжозаморожених фруктів,
овочів, ягід, молока, йогурту, кефіру, морозива, вершків [6].
Нині відомо понад 1000 рецептур смузі, які здатні задовольнити смакові
уподобання більшості споживачів. Проте кількість наукових робіт, присвячених
покращенню якісних характеристик
смузі та надання їм додаткових
функціональних властивостей і досі зростає.
Так, науковці під керівництвом Стеценко Н. О. стверджують, що для
забезпечення високої харчової та біологічної цінності смузі необхідно внести
до його складу 20% ягід чорниці, 4% насіння льону та 6% ядер волоського
горіху. Додавання обраних джерел функціональних інгредієнтів до харчової
основи суттєво впливає на біохімічний склад та фізико-хімічні показники
готового продукту. При збільшенні масової частки чорниці до 20% кількість
аскорбінової кислоти зростає до 1,88 мг%, тобто в три рази [7].
Наукові розробки М. Пересічного, С. Неіленка, підтверджують доцільність
використання у технології смузі радіозахисної дії вівса, проса, льону та
пшеничних висівок. Включення даних компонентів дозволяє отримати смузі,
які містять підвищений вміст харчових волокон, кальцію, калію, йоду, селену,
вітамінів [8].
Використання гарбуза, обліпихи, яблук, йогурту та олії зародків пшениці в
технології смузі дозволяє отримати напій геродієтичного призначення, за
рахунок геропротекторів, які містяться в напої: ПНЖК груп ώ-3, ώ-6, ώ-9 (олія
зародків пшениці), харчові волокна (гарбуз, яблука, обліпиха), вітаміни тощо
[9].
Відома технологія топінамбурно-фруктових смузі, за твердженням авторів
Тюрікої І. С., Пересічного М. І. та Рогової Н. В. дозволяє урізноманітнити
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щоденний раціон харчування людини, збагатити організм БАР, що сприятиме
підвищенню його опірності до ряду захворювань.
За експериментальними і теоретичними дослідженнями Липового Д.В. та
Свідло К.В. доцільним є використання шротів з насіння розторопші та гарбуза
для профілактики серцево-судинних і шлунково-кишкових захворювань.
Автори стверджують, що оптимальним дозуванням до складу смузі «Банановоапельсинивого» та «Чері-бері», шроту гарбуза є 2%, а шроту з насіння
розторопші - 4%. Науковці доводять, що при обраній концентрації введення
шротів з насіння розторопші та гарбуза, запропоновані продукти забезпечують
організм людини на 30..50% від добової потреби вітамінами та мінеральними
речовинами, у т.ч. антиоксидантної дії, харчовими волокнами, що та має
оздоровчий вплив на організм людини [10].
Аналіз літературних та інтернет джерел вказує на доцільність
використання для збагачення смузі різних видів зернових культур та продуктів
їх переробки. В якості функціонального компоненту до смузі можна додавати
відвари, які відвари захищають шлунок від неперетравленої їжі, проте самі
добре засвоюються і регулюють роботу кишківника. Вони ефективні при
лікуванні хвороб печінки та анемії, покращують живлення м’язів і еректильну
функцію, а також зазвичай входять до складу імунорегуляторів. Їх широко
використовують в терапії, спрямованій на лікування від наркозалежності і
депресій, а також підвищує м’язову координацію і знижує сприйнятливість
організму до екстремальних температур і болю [8].
Нами була досліджено можливості удосконалення технології смузі на
основі фруктовій сировині збагаченого відваром вівса.
Харчову та біологічну цінність зерна вівса визначає вміст в ньому білків,
вуглеводів, жирів, вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон тощо. В
середньому у вівсі вміст білка складає від 9 до 14%. Він на 95…96 %
засвоюється організмом, є збалансований за амінокислотним складом, у
порівнянні з еталоном (курячим яйцем), біологічна цінність білка вівса
дорівнює 70.
У порівнянні з іншими хлібними злаками овес містить значно більше жирів
– 3…11%, до складу якого входять насичені жирні кислоти (міристинова –
0,2…1,0%, пальмітинова –17,1…18,9 %, стеаринова – 1,3… 1,85 %), а також
ненасичені (олеїнова – 38,8…45,8 %, лінолева – 32,2…42,3 %, ліноленова –
1,5…2,48 %). Жири вівса за змістом жирних кислот мають високу біологічну
цінність, добре засвоюються організмом, широко використовуються у
дієтичному та дитячому харчуванні.
До складу вуглеводного комплексу вівса входить крохмаль (36…59 %),
слизоутворюючі полісахариди і цукри, целюлоза.
Фізіологічно важливим компонентом дієтичних якостей зерна є
некрохмалистих водорозчинний полісахарид - β глюкан. У вівсяних висівках
його міститься 4… 4,17 %, у борошні - 0,62 %, в продуктах переробки 2,9… 4,3
%. Його вміст обумовлює в'язкість вівсяних відварів, желеподібної продуктів
переробки.
Вміст клітковини у вівсі становить 7…24 % та 6,5…6,7 % лігніну.
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Зерно вівса багате на вітаміни групи В - тіамін (В1), рибофлавін (В2),
вітаміном Е, який відповідає за репродуктивну функцію, є антиокислювачем,
перешкоджає утворенню вільних радикалів в оболонках клітин і судин,
попереджає відкладення холестерину, освіту тромбозів.
У зерні вівса і продуктах його переробки міститься велика кількість
кальцію, фосфору, калію, кремнію, магнію. З мікроелементів в зерні є
марганець, мідь, цинк. У невеликій кількості - залізо і хлор [11].
Аналіз хімічного складу зерна вівса показав, що зерно вівса є
концентрованим джерелом поживних і біологічно активних речовин та може
бути використане для надання смузі певних функціональних властивостей.
Для визначення оптимальної кількості вівса та параметрів технологічного
процесу приготування відвару створювали дослідні зразки шляхом внесення
зерна вівса в кількості 10, 20 та 30 г на одну порцію.
Технологія приготування відвару передбачає варіння попередньо
підготовленого (без пошкодженого зерна та сторонніх домішок), подрібненого
зерна вівса протягом 20 хвилин під накритою кришкою та подальшим
настоюванням в термосі 12 годин.
Експериментально встановлено що, за показниками консистенції, вмістом
сухих речовин та прозорості найбільш доцільно готувати відвар з 20 г
подрібненого зерна вівса.
Вплив тривалості варіння на якісні показники відварів досліджували за їх
в’язкістю, яку визначали за допомогою капілярного скляного віскозиметру типу
ВПЖ-4. Отримані дані представлені на рисунку 1.

Рис. 1. Криві залежності в’язкості вівсяного відвару від тривалості
варіння
Отримані дані вказують на те, що найбільша зміна в’язкості вівсяного
відвару спостерігається в перші 20 хв варіння, при температурі води 100 °С. Зі
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збільшенням часу понад 30 хв спостерігається значне уповільнення даного
процесу, а після 40 хв варіння в’язкість майже не змінюється. Таким чином,
оптимальними параметрами отримання концентрованого вівсяного відвару є
температура 100 °С та час 20 хв.
Отриманий відвар вносили до складу смузі з наступним складом
компонентів: банан – 128 г, ківі – 71 г, авокадо – 198 г. Під час підбору і
складання рецептури смузі враховували смакові поєднання компонентів, їх
структуроутворюючі властивості, хімічний склад та біологічну цінність
(таблиця 1).
Таблиця 1.
Хімічний склад та біологічна цінність рецептурних компонентів смузі
на 100 г [12,13]
Показник
Вміст
Банан
Ківі
Авокадо
Білки, г
1,5
1,1
2,0
Жири, г
0,3
0,5
14,7
Вуглеводи, г
22,4
14,7
8,5
Енергетична цінність, ккал
98,3
67.7
174,3
Вітаміни, мг
β-каротин
0,12
52,0
62,0
Вітамін В1
0,004
0,08
Вітамін В2
0,005
0,14
Вітамін С
10,0
92,7
8,8
Вітамін Е
1,5
2,1
Вітамін РР
0,6
0,4
1,91
Мінеральні речовини, мг
Залізо
0,6
0,3
0,6
Натрій
31
3,0
7,0
Калій
348
312,0
485,0
Кальцій
8
34,0
12, 0
Магній
42
17,0
29,0
Фосфор
28
34,0
52,0
Аналіз показників (табл. 1) вказує на доцільність використання свіжих
фруктів в складі смузі. При низькій калорійності всі вони характеризуються
високою біологічною цінністю. Так, ківі є концентрованим джерелом вітаміну
С, а авокадо – вітамінів Е та РР. Підвищений вміст β-каротину мають авокадо і
ківі. Банани значно переважають решту фруктів за вмістом натрію та магнію.
В результаті проведеної дегустації було визначено, що найкращі
органолептичні властивості має зразок з заміною 20 % фруктової основи на
вівсяний відвар. Отриманий зразок смузі за якісними показниками відповідає
нормам нормативної документації: середньої густини, однорідної консистенції,
без шматочків непротертих фруктів, світло-зеленого кольору, кисло-солодкого
смаку, з ароматом фруктів, без сторонніх присмаків і запахів.
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Харчова цінність 100 г смузі з вівсяним відваром становить: білків – 9,5 г,
жирів – 21,0 г та вуглеводів – 44,5 г. Енергетична цінність – 144,6 ккал.
Використання у рецептурі свіжих фруктів забезпечує фруктовому смузі з
вівсяним відваром високий вміст вітамінів, зокрема вітаміну С – 26,3 мг. Значна
кількість в напої β-каротину – 38,5 мг. Кількість вітамінів групи В зростає з
внесенням відвару вівса.
Розроблений напій також є джерелом мінеральних речовин. Таких як
натрій, калій, кальцій, магній, фосфор. Причому, значна частина з них
надходить з відваром вівса, кальцію – 33,9 г, магнію -51,3 г.
Висновки. Смузі є ефективною основою для створення функціональних
напоїв. Використання в рецептурі напою свіжих фруктів та введення до складу
20 % вівсяного відвару забезпечують високі органолептичні показники та
функціональні властивості. Розроблений напій поєднує в собі унікальний склад
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин. Його можна
рекомендувати як для спеціалізованих так і для закладів ресторанного
господарства загального типу.
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Анотація. В даній статті представлені дослідження впливу тривалості ув’ялювання
винограду на зміни фізико-хімічного складу винограду та показана можливість виробництва
з нього жовтих вин спеціального типу. Встановлено, що вміст цукрів винограду зростає на
5 % за кожну добу ув’ялювання, а титрованих кислот знижується, що позитивно
позначається на смаковій гармонії виноматеріалів. Зміна кондицій винограду при
ув’ялюванні не впливає на основні кондиції винограду для виробництва столових вин. Разом з
тим збільшення рівня рН сусла винограду при ув’ялюванні може призводити до швидкого
окиснення вин. Встановлено, що збільшення вмісту цукрів та фенольних сполук сприяє
отриманню екстрактивних, більш спиртуозних виноматеріалів. Ув’ялювання винограду
сорту Ркацителі надає виноматеріалам оригінальних відтінків в ароматі, насиченості
смаку та жовто-бурштинових кольорів.
Проведені дослідження сприяють розробленню технології жовтих вин спеціального
типу, що сприятиме розширенню асортименту української винопродукції.
Ключові слова: жовті вина, у’вялювання винограду, Ркацителі, екстрактивність,
фенольні сполуки, колір.

Вступ. Назва «солом’яні» або «жовті» вина виникло через спосіб їхнього
виробництва. Ще кілька століть назад для виробництва солодких вин тривалого
зберігання винороби стали підсушувати неушкоджені зрілі грона винограду на
солом’яних підстилках в добре вентильованому приміщенні. Сучасне
виноробство передбачає замість солом’яних матів використання стелажів, на
яких кожне гроно підвішується окремо. У такому вигляді виноград ув’ялюється
протягом декількох днів або тижнів, що сприяє концентруванню цукрів та
отриманню екстрактивного сусла та вина [1].
Виробництво екстрактивних столових, десертних або лікерних вин в світі
достатньо розповсюджено. Відомі марки вин Італії, Хорватії, Угорщини,
Австрії та Австралії, які виробляють із винограду сортів Корвіна, Рондінела,
Шардоне, Трамінер, Рислінг, Мускат Оттонель та інших [2, 3].
Виробництво високоекстрактивних жовтих вин в Україні буде сприяти
розширенню асортименту винопродукції та надавати додаткові можливості
виноробам в умовах сучасної конкуренції.
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Метою роботи було дослідження змін у фізико-хімічному складі
винограду та у виноматеріалах з нього при виробництві екстрактивних жовтих
столових вин.
Об’єкти та методи досліджень.
Об’єкти досліджень – виноград сорту Ркацителі з початковою масовою
концентрацією цукрів 196 г/дм3 та титрованих кислот – 9,0 г/дм3.
Виноград ув’ялювали за температури 28 ± 3 оС протягом 5 діб під навісом
у підвішеному стані. Навантаження свіжого винограду на 1 м2 сушильного
майданчика не перевищувало 12 кг. Кожну добу у винограді вимірювали
кондиції винограду, рН, технологічний запас фенольних речовин, ступінь
екстрагування фенольних сполук у сусло (мацеруюча здатність винограду) –
здатність винограду до віддачі фенольних речовин у сусло, яка виражена
приростом фенольних речовин у суслі (мг/дм3) після 4 годин настоювання
м’язги при t = 20-25 оС та її пресування.
З ув’яленого винограду отримували сусло пресуванням, надалі сусло
сульфітували із розрахунку 50 мг/дм3, після чого освітлювали відстоюванням та
зброджували на активних сухих дріжджах раси ЕС 1118 (Франція), які здатні
зброджувати високі концентрації цукру та накопичувати до 16 % об. етилового
спирту, за температури не вище 18 оС. У виноматеріалах визначали кондиції,
масову концентрацію приведеного екстракту та фенольних сполук, рН за
методиками, прийнятими у виноробстві [4].
Результати досліджень. Аналіз динаміки ув’ялювання винограду
протягом 5 діб дозволив встановити, що масова концентрація цукрів
підвищується з 196 до 251 г/дм3, що в середньому складає 5 % за кожну добу,
титрованих кислот знижується на 3,9 г/дм3 з 10,0 до 6,1 г/дм3, що в середньому
складає 10 % за кожну добу (рис. 1). Більш помітно підвищуються відношення
цукристості до кислотності, що буде позитивно позначатися на смаковій
гармонії виноматеріалів.

Рис. 1. Динаміка кондицій та рН винограду в процесі його ув’ялювання
Авторська розробка
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Було відмічено збільшення рівня активної кислотності на 0,25 од., що може
негативно відобразитися на окислювальних процесах при виготовленні та
зберіганні вин.
Математична обробка даних дозволила встановити залежності (1, 2) зміни
вмісту цукрів винограду (Y1) та титрованих кислот від тривалості ув’ялювання
(X), які мають вигляд:
Y1 = 187,600 + 0,357∙X2 + 8,757∙X (R2 = 0,98),

(1)

Y2 = 11,91 + 0,153∙X2 – 1,899∙X (R2 = 0,98).

(2)

Аналіз даних рисунку 2 дозволив встановити, що масові концентрації
фенольних сполук збільшують свої значення протягом чотирьох діб
ув’ялювання винограду, мацеруюча здатність фенольних сполук винограду
також мала тенденцію до збільшення. Після цього періоду було відмічено
зниження вмісту фенольних речовин та здатності до екстрагування у сусло, що
узгоджується з літературними даними [5].

Рис. 2. Зміна вмісту фенольних речовин, (мг/дм3) у суслі з винограду
протягом ув’ялювання: ФРпоч – масова концентрація фенольних речовин
у суслі, отриманого пресуванням винограду, ФРМЗ – масова концентрація
фенольних речовин у суслі після 4 годин настоювання м’язги
Авторська розробка

Збільшення вмісту фенольних сполук у винограді та їхньої мацеруючої
здатності буде сприяти більшій екстрактивності та отриманню жовтого кольору
виноматеріалів.
Дослідження впливу тривалості ув’ялювання винограду на показники
якості виноматеріалів дозволили встановити, що об’ємна частка спирту та
масова концентрація приведеного екстракту у виноматеріалах підвищуються зі
збільшенням часу ув’ялювання винограду (рис. 3).
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Рис. 3. Вплив тривалості ув’ялювання винограду на об’ємну частку спирту
та масову концентрацію приведеного екстракту виноматеріалів
Авторська розробка

Масова концентрація цукрів була меншою за 3,00 г/дм3, що вказує на
отримання сухих виноматеріалів. Рівень рН збільшувався, а на масову
концентрацію титрованих кислот ступінь ув’ялювання винограду суттєво не
вплинув, значення яких знаходилися в діапазоні 6,1…6,7 г/дм3 (табл. 1).
Таблиця 1
Вплив тривалості ув’ялювання винограду на показники якості
виноматеріалів
Тривалість ув’ялювання винограду, доба
Показники якості
0
1
2
3
4
5
3
Масова концентрація, г/дм :
цукрів
2,21 2,06 2,34 2,61 2,55 2,76
титрованих кислот
6,7
6,6
6,4
6,3
6,1
6,3
161
171 182 176
181
183
фенольних сполук
рН
3,06 3,10 3,15 3,13 3,30 3,35
Авторська розробка

Слід відмітити, що у виноматеріалах, виготовленому без ув’ялювання та
після першої доби процесу, де рівень кислотності у винограді був вище 9 г /дм3,
вміст титрованих кислот суттєво зменшився, вірогідно, внаслідок випадання
винного каменю.
Вміст фенольних сполук у виноматеріалах мав тенденцію до зростання.
Результати дегустаційного аналізу показали, що зразки отримані з
ув’яленого винограду мали насичений солом’яно-жовтий колір (рис. 4),
екстрактивний та гармонійний смак, в ароматі були відмічені насичені фруктові
тони, білого стиглого яблука, сливи, ізюму та меду.
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Рис. 4. Профілограма кольору виноматеріалів Ркацителі, виготовлених із
ув’яленого винограду: 1…5 – доба ув’ялювання винограду, 0 – контроль
(виноград без ув’ялювання)
Авторська розробка

Заключення та висновки.
Отже, дослідження показали, що в процесі ув’ялювання винограду
відбуваються зміни фізико-хімічного складу винограду, але вони не впливають
на основні кондиції винограду для виробництва столових вин. Разом з тим
збільшення рівня рН сусла винограду при ув’ялюванні може призводити до
швидкого окиснення вин. Цей напрямок потребує додаткових досліджень.
Встановлено, що в процесі ув’ялювання в результаті концентрування соку
ягід цукристість сусла зростає на 5 % кожну добу та вміст фенольних сполук у
першу добу на 32 % і ще в середньому на 3 % на кожну добу ув’ялювання, що
сприяє отриманню екстрактивних, більш спиртуозних виноматеріалів.
Зниження вмісту титрованих кислот позитивно позначається на смаковий
гармонії виноматеріалів.
Ув’ялювання винограду сорту Ркацителі надає виноматеріалам
оригінальних відтінків в ароматі, насиченості смаку та жовто-бурштинових
кольорів.
Проведені дослідження сприяють розробленню технології жовтих вин
спеціального типу, що дасть можливість розширити асортимент української
винопродукції.
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Abstract. This article presents a study of the effect of the duration of the withering grapes on
changes in its physico-chemical composition. The objects of research are the Rkatsiteli grape
variety, the initial sugar content is 196 g/l and titrated acids – 9.0 g/l. Grapes withered at a
temperature of 28 ± 3 ° C for 5 days under a canopy in limbo.The possibility of producing from it
yellow wines of a special type is shown. It was established that the sugar content of grapes
increases by 5% for each day of fading, and the content of titrated acids decreases, which positively
affects the taste harmony of wine materials. Changes in the grape condition withering does not
affect the basic condition of the grapes for the production of table wines. Increasing the pH level of
grape must of the withering can lead to rapid oxidation of wines. The increase in the content of
sugars and phenolic compounds contributes to the production of extractive, more alcohol-free wine
materials. The whitening of Rkatsiteli grapes gives the wine materials original shades in aroma,
richness of taste and yellow-amber color.
The conducted research contributes to the development of a special type of yellow wine
technology, which will expand the range of Ukrainian wine.
Key words: yellow wines, withering of grapes, Rkatsiteli, extracts, phenolic compounds,
color.
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Анотація. В роботі приведений аналіз умов роботи двогвинтового прес-екструдера
для відтискання олії. Описано конструкцію прес-екструдера та електронагрівальних тенів.
Представлено причини виходу з ладу нагрівальних елементів прес-екструдера. Описані
найчастіші помилки операторів при експлуатації прес-екструдера. Запропоновані
рекомендації для безпечної експлуатації обладнання для відтискання олії.
Ключові слова: двогвинтовий прес-екструдер, відтискання олії, резистивний елемент,
температура, конструкція, поломка.

Одним з основних регульованих факторів, що впливають на ефективність
процесу відтискання олії є температура, яка суттєво впливає на глибину
відтискання і якісні показники олії та макухи. Поєднання вологи і температури
насіння (мезги) визначає її пружні та пластичні властивості, має вплив на
величину тиску, що розвивається в пресі, а в кінцевому результаті – на глибину
відтискання олії. На холодному, нерозігрітому пресі неможливо забезпечити
формування міцної макухової черепашки на виході з матриці, та відмінний
вихід олії [1, 2]. Олійна сировина, під час проходження вздовж робочої зони
преса, частково нагрівається внаслідок тертя із гвинтовими робочими органами
і корпусом, а також сама об себе. Однак, щоб отримати кращий вихід олії з
пресу, потрібно забезпечити як попередній обігрів робочої зони преса перед
початком роботи, так і підтримання необхідної температури процесу
відтискання олії. В олійному виробництві широко застосовують тепловий вплив
на олієвмісний матеріал. Найбільш розповсюдженими штучними способами
теплового впливу на олійну сировину безпосередньо в пресі є обігрів:
теплоносіями в рідкому чи газоподібному вигляді (пари), резистивними
елементами та індукційний. Найпоширенішим способом спрямованого
теплового впливу в одногвинтових пресах типу „Hole cylinder” та двогвинтових
прес-екструдерах [3] є обігрів резистивними елементами.
Резистивні електронагрівачі контактного типу – керамічні стрічкові тени –
пристосовані для нагріву плоских або циліндричних поверхонь. Вони можуть
бути виготовлені на базі різних нагрівальних елементів в залежності від умов
роботи і поставленої задачі. Нагрівальним елементом стрічкових тенів слугує
резистивний дріт, розміщений всередині керамічних ізоляторів.
Температурний режим олійного преса в процесі роботи може змінюватися
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в залежності від виду відтискуваної сировини (насіння, ядра, м’ятка), її стану,
засміченості та вологості, встановленої продуктивності преса, тощо. Вірно
підібраний температурний режим олійного преса в сукупності з правильно
встановленим співвідношенням обертів шнека і дозатора продуктивності
зумовлюють відмінне відтискання олії. Однак, є ще ряд суб'єктивних і
об'єктивних факторів, які впливають на якісний і кількісний вихід олії. В
конкретному випадку це фізичний стан електронагрівального обладнання та
професійні якості оператора, який обслуговує олійний прес. В проведеному
огляді та аналізі останніх досліджень і публікацій, посилань та згадок на
приведені суб'єктивні і об'єктивні фактори під час проведення експериментів
нами не виявлено.
Метою роботи є аналіз умов роботи двогвинтового прес-екструдера для
відтискання олії та виявлення суб'єктивних і об'єктивних факторів, які можуть
вплинути на якісний процес відтискання олії.
Найвідомішими виробниками двогвинтових прес-екструдерів в Україні є
НВО "Екструдер", ЗАТ РНВП "Укрекспо-Процес", ТОВ "Універсальний
механічний завод". У Молдові прес-екструдери подібної конструкції виготовляє
АТ Завод харчового машинобудування «Алиментармаш».
Експериментальні дослідження проводились в навчально-наукововиробничій лабораторії ВП НУБіП України НДГ „Агрономічна дослідна
станція ” на двогвинтових прес-екструдерах ЕК 75/1200 (НВО "Екструдер") .
Робоча частина двогвинтового прес-екструдера (рис. 1) складається з
завантажувальної горловини 1, послідовно з'єднаних секцій з непроникними
стінками корпусів нагріву 2, 3, 5, зеєрних секцій для витоку олії 4, 6 і матрицею
7 через яку виводиться макуха. Навколо зовнішньої поверхні нагрівних секцій
кріпляться ізольовані електронагрівні елементи 8, які закриті захисними
кожухами. В центральній частині зеєрних секцій розташовані термопари 9, 10.
Вони забезпечують контрольований з шафи управління (на рисунку не
показано) прогрів робочої камери перед запуском прес-екструдера та
підтримання заданої температури під час пресування. В середині робочої
камери розташовані два вали 11, на яких у певному порядку набрані насадкишнеки 12 зі змінним кроком, кулачки 13 та конусні насадки 14.
Процес відтискання олії в двогвинтовому прес-екструдері відбувається
наступним чином. При подачі насіння через завантажувальну горловину преса
сировина захоплюється першими насадками-шнеками, що мають найбільший
крок, і подаються в проточну частину. По довжині проточної частини крок
шнеків зменшується, сягає свого мінімального значення біля матриці, завдяки
чому насіння здавлюється щонайбільше. Для відтискання олії з насіння
необхідно зруйнувати клітинну структуру насіння. У проточній частині пресекструдера клітинна структуру олієвмісних тканин насіння руйнується,
зазнаючи багаторазового інтенсивного стискування, короткочасному нагріву,
подрібнення під дією активних елементів конструкції преса. Управління
приводом і системою нагріву здійснюється працівником (оператором) з шафи
управління. Через дисплей шафи управління контролювались параметри Т1 і Т2
– дійсні температури в зоні 1 і 2, що відображають термопари 4 і 6 зеєрних
ISSN 2663-5720

23

www.sworld.education

Almanahul SWorld

Issue 1

Рис. 1. Схема робочої частини двогвинтового прес-екструдера:
1 – завантажувальна горловина; 2, 3, 5 – непроникні секції корпусів нагріву; 4, 6
– зеєрні секції; 7 – матриця, 8 – електронагрівальний елемент;
9, 10 - термопари, 11 – вали, 12 – насадки-шнеки, 13 – кулачки,
14 – конусні насадки.
секцій. Зона 1 складається з корпусів нагріву 2 і 3 та зеєрної секції 4, зона 2
відповідно – корпус нагріву 4 та зеєрної секції 6. Через параметр Т1 і Т2 –
задавали вручну температури нагріву.
Температура в проточній частині преса і вологість насіння грають
вирішальну роль в ефективності пресу відтискання олії. Так, згідно
рекомендацій з паспорту з експлуатації даного прес-екструдера для насіння
соняшнику оптимальна температура в робочій зоні преса має бути встановлена
в межах +105 – +135 °С, ріпаку – +115 –+140°С. Вологість насіння
рекомендується від 6 до 9 %. Відтискання олії при температурі нижче +100 °С
та вологості вище 9% знижує вихід олії. Після запуску преса через 40-50 хвилин
встановлюється оптимальний температурний режим. При оптимальній
вологості перероблюваної партії насіння температура відтискання тримається
на одному рівні.
Під час проведення цілодобових досліджень були виявлені зниження
температури до 7°С від заданого рівня в нічний час та зранку. Встановлено, що
причиною стало потрапляння в прес-екструдер сировини підвищеної вологості,
яка за ніч набирала декілька відсотків вологи природнім шляхом, адже добовий
запас розміщався в бункері на дворі.
Подальші дослідження виявили наступні причини непередбачуваного
зниження температури обігріву корпусів від заданого рівня. Суб'єктивним
фактором який може вплинути на якісну роботу обладнання є працівник
(оператор) та його стан підготовки знань до роботи з пресом. Невиконання
щозмінного ТО та необхідного огляду обладнання можуть призвести до
негативних наслідків. На фото (рис. 2) відображено вигляд двогвинтового
прес-екструдера з забитими осипкою зеєрними секціями. Значна маса осипки
підняла захисний кожух зеєрної секції та просипалась на сусідні захисні кожухи
нагрівних корпусів.
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Рис. 2. Вигляд двогвинтового прес-екструдера з забитими осипкою
зеєрними секціями
Частки олії з осипки просочилися на нагрівні елементи та призвели до
прогорання захисної ізоляції та перегорання резистивного дроту (рис. 3).

Рис. 3. Вигляд прогорілої захисної ізоляції та перегорання
резистивного дроту
Внаслідок перегорання й виходу з ладу одного нагрівного елементу
недогрівання зони 1 склало в межах 8 –12 °С нижче сталого рівня. Для
прикладу приведемо порівняльні результати замірів з одним непрацюючим
нагрівальним елементом (теном) в зоні 2 непроникної секції корпусу нагріву 5
та всіма працюючими нагрівальними елементами прес-екструдера на вихід олії.
Вологість насіння ріпаку становила 6,2 %.
На зменшення виходу олії вплинула, як зменшена від сталого рівня
температура нагріву корпуса, так і збільшена кількість виходу осипки.
Результати експериментальних даних впливу температури та зміни зазору в
матриці на процес відтискання олії приведені в роботі [5].
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Таблиця 1
Вихід олії з декількома непрацюючими та всіма працюючими
нагрівальними елементами прес-екструдера.
Показники
З працюючими З непрацюючими
тенами
тенами зони 2
Струм споживання двигуна, І, А
6,1
6,2
Температура в зоні 1, Т1 , ºС
107
113
Температура в зоні 2, Т2 , ºС
110
102
Задана температура нагріву Т1 , ºС
115
115
Задана температура нагріву Т2 , ºС
110
110
Продуктивність екструдера, кг/год
147,6
145,3
Вихід олії, %
32,5
29,8
Для безпечної експлуатації обладнання для відтискання олії слід
виконувати наступні рекомендації:
– оператор допущений до роботи з обладнанням, зобов'язаний знати і чітко
виконувати вимоги безпеки, викладені в діючих "Правилах техніки безпеки"
при експлуатації електроустановок споживачів;
– для забезпечення електробезпеки при експлуатації з'єднувальні кабелі,
електронагрівачі повинні бути ізольовані, з керамічним покриттям без
механічних пошкоджень, електропроводи слід вкладати в металорукава і
провести захисне заземлення електрообладнання згідно вимог електробезпеки
– обслуговуючий персонал повинен бути ознайомлений з типовими
правилами пожежної безпеки для промислових підприємств.
Висновки
Для безпечної експлуатації, забезпечення довговічності й якісної роботи
прес-екструдера слід сумлінно виконувати вказівки заходів безпеки
передбачених виробником даного обладнання та його щоденний технічний
огляд. Вихід з ладу навіть одного нагрівального елементу, перезволожена й
занадто засмічена насіннєва маса призводить до зменшеного виходу олії й
збільшення собівартості вихідного продукту.
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Анотація. В статті представлені дослідження зміни фізико-хімічних, оптичних та
потенціометричних показників якості рожевого кюве протягом 13 місяців післятиражної
витримки. Об’єктами досліджень були рожеві кюве, виготовлені із асамбляжів рожевих
сухих виноматеріалів, із винограду сорту Піно Нуар. Встановлена відносна стабільність
системи рожевого кюве протягом перших дев’яти місяців витримки, після цього періоду
значення всіх показників мали тенденцію до різких змін. Рекомендовано для збереження
рожевого кольору витримувати рожеві кюве із піно Нуар не більше 9 місяців. Розроблено
математичні рівняння взаємозв’язку показників якості рожевого кюве з тривалістю
витримки, які дозволяють прогнозувати їхні значення в певний період витримки.
Ключові слова: рожеві ігристі вина, кюве, Піно Нуар, витримка, фенольні сполуки,
оптичні характеристики, редокс-потенціал, колір, статистичний аналіз.

Вступ. За останні роки в Україні популярність рожевих ігристих вин серед
споживачів значно зросла. Відповідаючи на зростання попиту, винороби
нарощують їхнє виробництво [1].
Характерною рисою рожевих ігристих вин є їхня орієнтація на яскраві
кольорові характеристики [2, 3].
Колір рожевих ігристих вин коливається від світло-рожевого то рожевокоралового та, в основному, обумовлений антоціанами, які містяться у
винограді. Вони є високореакційними сполуками, здатними вступати у реакції
окиснення, полімеризації, конденсації, комплексоутворення, сорбції на
дріжджових клітинах, що впливає на зміни у відтінках та інтенсивності
забарвлення вин в процесі технології [4].
Серед антоціанів найбільш стійкими до окиснення є ацетильні форми,
наявність та концентрація яких залежить від сорту винограду. Відомо, що у
Піно Нуар такі сполуки майже відсутні [5, 6]. Тому актуальним є дослідження
стійкості кольору та інших показників якості рожевих ігристих вин,
виготовлених пляшковою шампанізацією із цього класичного сорту винограду.
Метою роботи було дослідження динаміки кольору та інших фізикохімічних характеристик рожевого кюве із Піно Нуар в процесі витримки на
дріжджовому осаді.
Об’єктами досліджень були кюве після вторинного бродіння протягом
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13 місяців витримки. Асамбляжи складали стабільні рожеві сухі виноматеріали,
виготовлені із винограду сорту Піно Нуар. У тиражну суміш входила розводка
ЧКД раси ЕС1118 із розрахунку 1 млн. клітин/см3, тиражний лікер,
концентрацією 50–60 % за цукром, виготовлений розчиненням
крупнокристалічної сахарози у виноматеріалі, який вводили із розрахунку
22…24 г/дм3 цукру в тиражній суміші у перерахунку на інвертний цукор,
суспензія бентоніту концентрацією 10 %. Розлив тиражної суміші здійснювали
у обполіснуті нові пляшки. Налив проводили по рівню, незалежно від
номінального об’єму пляшки, після чого її укупорювали з використанням
спеціальних некорозійних кронен-пробок. Пляшки з тиражною сумішшю
закладали в горизонтальне положення у штабеля. При вторинному бродінні
підтримували температуру 12 ± 3 oС, тривалість якого була 30...40 діб. Далі
кюве витримували при цій же температурі протягом 13 міс.
Протягом витримки визначали вміст фенольних речовин та антоціанів,
оптичні характеристики та окисно-відновні показники кюве за методиками,
прийнятими у виноробстві [7]. Для цього із партії відбирали дві пляшки вина,
проводили ремюаж та дегоржаж після заморожування осаду на горличку
пляшки. Для усереднення проби кюве із двох пляшок змішували між собою.
Методи досліджень. Масову концентрацію загального вмісту фенольних
речовин визначали колориметричним методом з використанням реактиву
Фоліна-Чокальтеу, а масова концентрація барвних речовин – колориметричним
методом, заснованому на здатності антоціанів у кислому середовищі
переходити в яскраво забарвлену форму, інтенсивність кольору яких
пропорційна їхній концентрації. Визначення масової концентрації антоціанів
перераховували на мальвідин-3-глікозид [7].
Оптичну характеристику інтенсивність кольору І, визначали як суму
оптичних густин при довжині хвиль D420 і D520, відтінкок Т – частку від ділення
оптичної густини при довжині хвилі D420 на D520 [7].
Серед окисно-відновних показників визначали редокс-потенціал Eh0 та
ступінь окиснюваності фенольних речовин W, який розраховується як частка
від ділення приросту редокс-потенціалу ∆Eh після титрування розчином йодом
(повне окиснення зразка) до масової концентрації фенольних сполук.
Математичну обробку даних здійснювали статистичними методами,
використовуючи регресійний аналіз. Апроксимацію шукали у вигляді
квадратичного рівняння y=ax2+bx+c. Коефіцієнти a, b та c визначали методом
найменших квадратів.
Для знаходження невідомих коефіцієнтів використовували відповідну
систему нормальних рівнянь, що забезпечує найменшу суму квадратів
відхилень (1):
14

∑ (y − y )
i =1

i

2

i

,

(1)

де yi – експериментальні дані, y i – розраховані дані.
Коефіцієнт кореляції визначали за формулою (2):
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де yср – середнє значення розрахованих даних.
Розрахунок F-критерію Фішера здійснювали з урахуванням ступенів
вільності: k1=m=2, k2=n−m−1=14−2−1=11. Критичне (табличне) значення
розраховували за формулою (3):
Ftabl = F(α,k1,k2),
(3)
де α=0,05 – обраний рівень значущості.
Фактичне значення критерію Фішера розраховували за формулою (4):
=
Ffakt

R 2 k2
⋅
1 − R 2 k1

(4)

Результати досліджень. Розрахунок співвідношення масової концентрації
фенольних речовин до вмісту антоціанів показує відносну стабільність системи
кюве до 9 міс. витримки (рис.1).

Рис. 1. Динаміка показників якості рожевого кюве із Піно Нуар при
витримці
Авторська розробка

Після цього терміну значення показнику мали тенденцію до різких змін,
що свідчить про порушення стабільності системи. На це вказують й зміни у
інтенсивності кольору, динаміка яких після 9 місяця витримки мала
хвилеподібний характер, що пояснюється реакціями полімеризації, конденсації
та випаданням в осад фенольних, зокрема барвних речовин системи.
З рис. 2 представлені варіювання показника відтінку кольору, з якого видно,
що його значення протягом 11 міс. витримки поступово збільшувались, що
пояснюється перевагою у зниженні вмісту антоціанів, які відповідають за червону
складову у рожевому кюве, ніж інших фенольних сполук, що обумовлюють жовті
відтінки.
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Рис. 2. Динаміка показнику відтінку кольору та потенціометричних
характеристик при витримці рожевого кюве із Піно Нуар

Авторська розробка

Слід відмітити, що значення показнику відтінку більше ніж 1,2 у.о., яких кюве
набуло на 10 місяць витримки, вказує на перевагу помаранчевих відтінків у кольорі,
ніж яскравих рожевих [8].
Зміна окисно-відновних показників вказує на направленість окисновідновних процесів в кюве в бік окиснення протягом перших 9…11 місяців
витримки, після цього періоду було відмічено коливання показника окисненості
фенольних сполук та зменшення початкового редокс-потенціалу, що пов’язано
з випаданням в осад речовин фенольного комплексу, які змінюють окисновідновний стан кюве.
Нормування результатів експерименту дозволило встановити, що кюве
протягом витримки мало несуттєві зміни фізико-хімічних, оптичних та
потенціометричних показників, що свідчить про відносну стабільність системи,
разом з тим, після 9 місяців витримки значення всіх показників мали тенденцію
до різких змін (рис. 3). Отримані дані дозволяють рекомендувати максимальну
тривалість витримки рожевого кюве із Піно Нуар – 9 місяців.
Регресійний аналіз масиву даних дозволив встановити взаємозв’язок
показників, що досліджували, з тривалістю витримки кюве та розробити
математичні рівняння, які представлені в таблиці 1.
Вищі за табличний критерій Фішера значення розрахованого критерію
Фішера вказують на адекватність рівнянь реальному процесу.
Заключення та висновки.
Отже, в процесі витримки рожевого кюве із асамбляжів, виготовлених із
виноматеріалів Піно Нуар, відбуваються зміни фізико-хімічних показників.
Протягом перших дев’яти місяців витримки була відмічена відносна
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Рис. 3. Динаміка нормованих показників (Сі/Смах) якості рожевого кюве
Піно Нуар при витримці
Авторська розробка

Таблиця 1

Результати регресійного аналізу
Критерії
Рівняння регресії
R
Фішера
Стьюдента
t
Ftabl
Ffakt
2
W = 0,002∙t − 0,015∙t + 0,263
0,81
10,23
4,35
2
Eho = – 0,018∙t + 2,618∙t+168,160 0,90
23,15
71,92
2
∆Eh = 0,046∙t − 3,499∙t + 177,482 0,98
149,8
38,03
3,98
2
T = – 0,001∙t + 0,032∙t + 0,916
0,90
25,6
17,55
2
БР = – 0,034∙t + 0,038∙t + 23,141 0,77
8,15
0,56
2
ФР = – 3,409∙t + 16,731∙t + 729,239 0,91
27,1
2,45
3
W – показник окиснення фенольних сполук, мВ∙дм /мг; Eho – початковий
редокс-потенціал, мВ; ∆Eh – приріст редокс-потенціалу після титрування з
йодом, мВ; T – відтінок кольору, у.о.; БР – масова концентрація барвних
речовин, мг/дм3; t – тривалість витримки, місяць; R – коефіцієнт кореляції

Авторська розробка

стабільність системи, після цього періоду значення всіх показників мали
тенденцію до різких змін, що пов’язано з нестійкістю антоціанів та інших форм
фенольних сполук, участі в реакціях полімеризації та окиснення, що вплинуло
на зміни у відтінках та інтенсивності забарвлення кюве.
Отримані дані дозволяють рекомендувати 9 місяців, як максимальну
тривалість витримки рожевого кюве із Піно Нуар для збереження їхнього
кольору.
Розроблені математичні рівняння взаємозв’язку показників з тривалістю
витримки кюве дозволяють прогнозувати їхні значення в певний період
витримки.
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Abstract. The article presents a study of changes in physicochemical, optical and
potentiometric indicators of the quality of a pink cuvee during 13 months of aging. The objects of
the research were pink cuvée, made from assemblages of pink dry wine materials, from the grapes
of the Pinot Noir variety. Relative stability of the pink cuvée system was established during the first
nine months of aging, after which period the significance of all indicators tended to be abrupt
changes. To preserve the pink color, the aging of the pink cuvée with Pinot Noir for no more than 9
months was recommended. The mathematical equations of the relationship between the quality of
pink cuvet quality and aging, which allow predicting their value in a certain period of exposure, are
developed.
Key words: pink sparkling wine, cuvée, Pinot Noir, aging, phenolic compounds, optical
characteristics, redox potential, color, statistical analysis.
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Аннотация. В этой статье мы рассматриваем различные принципы оптимальности
распределения выигрыша между игроками в задачах теории кооперативных игр. Вектор
Шепли и вектор Майерса, который тесно связан с предыдущим, но определен для несколько
другого класса игр.
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Вступление
Вектор Шепли является одной из основных концепций решения теории
кооперативных игр.
Ситуация в которой любое подмножество множества игроков может
сформировать коалицию и сотрудничать, получая определенные выплаты
может быть описана кооперативной игрой с трансферабельной полезностью
(ТU - игрой). Однако существует много реальных ситуаций для которых
требуется модель, принимающая во внимание ограничения в сотрудничестве. В
этой статье мы рассматриваем TU игру с ограниченной кооперацией
представленной ненаправленным коммуникационным графом, введенную
Майерсоном. Вершины графа представляют игроков, а ребра представляют
связи между игроками. Игроки могут взаимодействовать напрямую только если
они связаны.
Кооперативная игра и вектор Шепли.
Кооперативная игра это игра нескольких лиц, у каждого из которых есть
конечное множество стратегий и одна общая цель, как правило это всем вместе
заработать как можно больше.
Итак, пусть N - непустое конечное множество игроков, N = {1, 2, … , n}.
Любое объединение игроков (непустое подмножество S N ) называется
коалицией.
Характеристической функцией называется такая функция v(S) , если для
любых непересекающихся коалиций T, S (T N, S N) выполняется:
v(T) + v(S)
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Характеристическая функция ставит в соответствие каждой коалиции
суммарный выигрыш, который получат участники данной коалиции.
Таким образом пара
(N, v)
есть кооперативная игра в форме
характеристической функции.
Характеристическая
функция
супераддитивна,
поэтому
игроки
заинтересованы в образовании наибольшей коалиции N . Следовательно
основной задачей кооперативной теории игр n лиц заключается в построении
оптимального распределения максимального суммарного выигрыша v(N)
между игроками.
Дележом максимального выигрыша называется такой вектор = ( , … ,
) , удовлетворяющий:
v({i}),

i

N

= v(N),
где

- сумма, которую получит игрок i .

Во всякой существенной игре (игра называется существенной, если для
этой игры
< v(N) ) с более чем одним игроком множество дележей
бесконечно. Но какой из них лучший? Ответ на вопрос как же найти
оптимальный делёж дает вектор Шепли.
Определим вектор Шепли аксиоматически.
Носителем игры (N, v) называется такая коалиция T , что v(S) = v (S T)
для любой коалиции S

N.

Следовательно определение утверждает, что любой игрок, не
принадлежащий носителю игры, является “болваном”, т.е. не может ничего
внести ни в какую коалицию.
Рассмотрим произвольную перестановку P упорядоченного множества
игроков N = {1, 2, … , n}.
С этой перестановкой связана подстановка
, т.е. такая взаимно
однозначная функция

:N

N , в который переходит i
Тогда через
коалиции S

(N,

v)

N , что для i

N представляет собой элемент из

N в перестановке P.
обозначается такая игра

(N, u), что для любой

N, S = {1, 2, … , }
u({ ( ), ( ), … , ( )}) = v(S).
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По существу игра (N, v) отличается от игры (N, v) лишь тема, что в
последней игроки поменялись ролями в соответствии с перестановкой P .
Поставим в соответствие каждой корпоративной игре вектор
, компоненты которого будем интерпретировать как
выигрыши, полученные игроками в результате соглашения. При этом будем
считать, что указанное соответствие удовлетворяет следующим аксиомам:
1. Если S - любой носитель игры (N, v) , то
= v(S).
2. Для любой подстановки

и i

N
[

]=

[v].

3. Если (N, u) и (N, v) --- две любые кооперативные игры, то
[u + v] = [v] + [u].
Определение. Пусть

- функция, ставящая в соответствие согласно

аксиомам 1 - 2 каждой игре (N, v) вектор

[v] . Тогда

[v] называется

вектором Шепли игры (N, v) .
Вектор Шепли определяется единственным образом.
Формула, определяющая компоненты вектора в явном виде:
[v] =
[v(T) − v(T\{i})]
Таким образом вектор Шепли определяется средним вкладом игрока в
максимальную коалицию и является принципом оптимальности для
кооперативных игр.
Кооперативная игра с графом связей и вектор Маерсона.
До этого мы рассматривали игру в которой все игроки кооперируют друг с
другом, каждый с каждым. Однако между универсальным сотрудничеством и
отсутствием сотрудничества существует много промежуточных вариаций.
Теперь же попробуем использовать идеи из теории графов чтобы изучить
вопрос о том, как результат игры должен зависеть от того какие игроки
взаимодействуют друг с другом.
Пусть N как и раньше непустое конечное множество игроков. Графом на
N является множество ненаправленных пар различных членов множества N.
Эти пары называются связями, и обозначаются n : m (n : m = m : n , так как
связи ненаправленны). Пусть
- полный граф:
= {n : m | n

N, m

N, n

m}.

Обозначим множество всех графов на N как GR .
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Основная идея состоит в том, что игроки могут кооперироваться друг с
другом, образуя взаимные соглашения. Эти соглашения могут быть
интерпретированы как связи между игроками, и любая структура
сотрудничества может быть представлена как набор таких связей.
Следовательно можно определить множество всех возможных структур
сотрудничества как GR , множество всех графов на множестве игроков.
Предположим, S N, g GR, n S , и m S. Тогда можно сказать, что n
и m связаны в S через g если есть путь в g , который идет из n в m и
находится в S .
Если g GR и S N , то получим разбиение S которое объединяет
игроков, если они связаны в S через g . Обозначим это разбиение как
есть

= {{i | i и j связаны в S через g } | j
Можно сказать, что

, то

S}.

это набор маленьких коалиций, на которые

распадается S , если игроки взаимодействуют только по связям, образованным
графом g . Однако, если два игрока не имеют связи друг с другом, они могут
состоять в одной коалиции, если между ними есть путь в графе коопераций.
Пусть v - игра в форме характеристической функции. Каждой коалиции S
соответствует некоторое число v(S) .
Пусть также GR - множество всех структур сотрудничества в игре v , а
исходы могут быть представлены в виде вектора распределения выигрыша.
Определим
как характеристическую функцию зависящую от графа g :

∀S ⊂ N,

(S) =

v(T).

Исход v может зависеть от структуры сотрудничества функцией Y : GR
составляющей графу кооперации вектор распределения
(g) = (
(g),
… ,

(g)) . Таким образом

(g) - выигрыш, который получит игрок n если

g является структурой соглашения между игроками. При этом считать, что
данное соответствие удовлетворяет следующим аксиомам:
4. ∀g GR, ∀S ∈
(g) = v(S).

5. ∀g
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(g \ n : m) =

(g) -

(g \ n : m).

- функция, ставящая в соответствие согласно

аксиомам 4 - 6 каждому графу коопераций g вектор Y(g) . Тогда Y(g)
называется вектором Маерсона игры ( , ) .
Y(g) =
Как видно вектор Маерсона тесно связан с понятием вектора Шепли, но
определён для несколько другого класса игр.
Пример.
Пусть N = {1, 2, 3, 4}, характеристическая функция определена как:
v(1) = v(2) = v(3) = 0,
v(1, 2) = v(1, 3) = v(1, 4) = v(2, 3) = v(2, 4) = v(3, 4) = 10,
v(1, 2, 3) = v(1, 2, 4) = v(1, 3, 4) = v(2, 3, 4) = 30, v(N) = 100.
И пусть есть два графа и

Первый граф представляет собой коалицию каждого с каждым. Поэтому и
вектор Маерсона этого графа равен вектору Шепли для игры (N, v) :
Y (g) = (N) = (25; 25; 25; 25).
Второй же гарф интересней. Особенность в том, что 2, 3 и 4 игроки не
могут кооперироваться друг с другом, все коалиции в этой игре проходят через
первого игрока. Следовательно у первого игрока наибольший вклад и
наибольшая доля:
Y (g) = (35; 21,(6); 21,(6); 21,(6)).
Выводы.
Мы рассмотрели определение вектора Маерсона, которое очень тесно
связано с определением вектора Шепли. Однако в отличается тем, что его
ISSN 2663-5720
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можно распространить на более широкий класс игр, так называемых игр с
ограниченной кооперацией. Модель игры можно представить как
ненаправленный граф, где вершины это игроки, а ребра это связи между
игроками. Соответственно игроки могут взаимодействовать, только если между
ними существует эта самая связь.
Понятие "связи" при этом может интерпретироваться весьма широко : ее
наличие может о означать передачу информации или ресурсов между игроками,
отношения сотрудничества и дружбы, связь может быть транспортной или
описывать взаимное влияние и подчиненность. Вершины могут быть
отдельными людьми, организациями, странами или веб-страницами. Это
приводит к так называемой коммуникационной сетевой игре, заданной тройкой
состоящей из конечного множества игроков характеристической функции и
графа.
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Abstract. Current issue dedicated to detailed study of intoxication syndrome parameters in
patients with acute tonsillar disease (ATD). The mentioned above predictors are essential and
important in the evaluation of severity course of ATD and for argumentative correction of
detoxication therapy in holiatry.
Key words: acute tonsillar disease, intoxication, predictors, severity.

Introduction. Intoxication syndrome is one of the most important criteria of
many infectious diseases including acute tonsillitis or angina (also known as quinsy):
an acute inflammation, involving either the mucous covering of the follicles or the
parenchyma of the tonsils, characterized by swelling and pain, and occasionally
resulting in complicated variants such as peritonsillar abscess (PTA) [1,7,8].
The level of it expression is mentioned as criteria of severity of disease and
when choose the mode of pathogenetic treatment [1, 3, 4,5]. New evaluation methods
of the determination of intoxication level allow getting additional objective
information about the course of disease [3,6,9].
When the mucous membrane of the tonsil or tonsils only is involved, the
inflammation designated as superficial or catarrhal tonsillitis; when the inflammation
extends to the follicles, resulting in a cheesy exudate from the tonsillar crypts, it
described under the name of follicular tonsillitis, which designated also as acute
lacunar tonsillitis. Parenchymatous tonsillitis comprehends an involvement of the
entire structure of the tonsil, and in this form, there is a marked tendency toward
suppuration. It especially designated as suppurative tonsillitis, tonsillar abscess.
Palatine tonsils are lymphoid tissue components that provided the acceptance
and processing of antigens of microbe cells, thus realized processes of antimicrobial
immunity as a part of immune system. Upon study of functional state of separate
immunocompetent cells, particularly leucocytes, the clinician could evaluate the state
of immunity, severity of disease and intoxication [2,10].
Aim of research. To evaluate the leucocyte level of intoxication (LLI) in
patients with acute tonsillar disease (ATD) for establishment a correlation with
clinical manifestation of disease.
Material and methods. 98 patients with ATD were enrolled in current study
aged since 16 to 29 years: 28 persons with catharal form, 25 persons with lacunar
form, 20 – with follicular and 25 patients with peritonsillar complications. We used
clinical data and complaints for detection of intoxication syndrome: presence of
myalgia, arthralgia, general weakness, headache, fever duration and figures) as well
as by laboratory parameters.
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LLI was calculated by Ya. Kal-Kalif index:
(4M + 3Yu + 2B + S) · (PL + 1)
LLI = ------------------------------------------, where
(L + MN) · (Е – 1)
М - myelocytes, Yu - yuvenile. B
- bands, S
- segmentic nuclear
neutrophils, PL - plasmatic cells, L
- lymphocytes, MN – monocytes, Е
th
eosinophils, LLI was determined in the acute manifestation period and on the 6-7
day of holiatry.
Statistical analysis performed with t-Student criterion.
Results and discussion. Clinical investigation demonstrated that in all patients
with ATD an intoxicative syndrome was present in different manner. Its expression
depended on clinical form of inflammation of tonsils. It was determined the moderate
intoxication in majority of patients with catharhal angina. Hypertrophy of tonsils was
defined in 59,7 % patients. The enlargement of submandibular tonsils up to 0,5 sm
was registered in 51,3 % cases, аnd up to 1 sm – in 26,1 % patients. Rest enrolled
patients lymph nodes didn’t palpated. Body’s temperature was 37,5° С in 58,7 %
patients, and fever duration within 3 ± 0,8 days. Intoxication syndrome in most
patients expressed as headache (56,3 % cases), general weakness with headache (22,1
%) and weakness (21,6 %). Leucocyte level of intoxication was 0,69 ± 0,02.
In the group of patients with follicular form of ATD the disease had moderate
severity in 16 patients and severe – in 4 persons. There weren’t cases of mild severity
course at all. Manifestation of intoxication syndrome was more expressed: myalgia
and arthralgia (33,2 % patients), expressed general weakness (42,1 % patients),
headache (24,7 % cases). In 5 % patients within first days of disease once vomiting
registered. Tonsillar hypertrophy well expressed in 81,3 % patients. Painful enlarged
lymph nodes registered in 69,5 % patients. High grade fever (38,5 – 39°С) durated
6,2±0,6 days noticed in 73,2 % patients, in the rest – subfebrile temperature. In 9
patients with follicular tonsillitis the peritonsillar complications had developed –
peritonsillitis in 6, peritonsillar abscess – in 3 patients. LII in group without
complications determined as 1,93±00,4, that on 35,8 % higher comparatively the
figure in patients with catarrhal tonsillar inflammation. In case of the development of
peritonsillitis LLI had increased till 2,18±0,03, and in patients with peritonsillar
abscess up to 2,93±00,3. Clinical symptoms had in complication cases with second
fever wave and worsening of headache, general weakness. Objectively trismus
(difficulty opening the mouth), altered voice quality (the hot-potato voice). Physical
examination of a PTA almost always reveals unilateral bulging above and lateral to
one of the tonsils.
Local inflammation characterized by changing of location of the one tonsil as
well as the uvula, edema of soft palatine and fluctuation sign in the place of
protrusion of peritonsillar tissue.
It had observed the most expressed intoxication symptoms in the patients with
lacunar form of inflammation of tonsils with simultaneously bright local hyperemia
sign. Subjectively enrolled complained on the strong weakness, headache in 56,2 %
cases, loss of appetite in 23,8 % cases, sleep disorders in 20 % persons. High grade
ISSN 2663-5720
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fever determined in 54,6 % patients, subfebrile – in 45,4 %. Submandibullar lymph
nodes enlarged in a diameter up to 0,5 sm in 28,4 % patients, up to 1 sm in 62,2 %
patients, and in 9,4 % cases with size more than 1 sm. Functional disorders of
cardiovascular system registered in 43,5 % patients and appeared as hypotension,
tachycardia and weaken heart tones. Moreover, in two cases a meningeal signs
determined. Level of leucocyte intoxication among this group with lacunar clinical
form of ATD was 1,87±0,03. Statistically, we have not noticed evidenced difference
of LLI between catarrhal and lacunar tonsillitis forms (р>0,05), that confirmed the
non-specificity of given parameter used for evaluation of endotoxemia level.
Nevertheless in 11 cases of lacunar clinical variant the peritonsillar abscess had
developed. Comparatively LLI was 3,27±0,04, which in 1,7 times higher than in
patients without local complication. Since the abscess is acute complication need
surgical manipulation immediately in the holiatry, patients undergo for autopsy
abscess. LLI already decreased after that up to 0,81±0,05, as well as clinical
inspection revealed evidenced betterment with decrease of intoxication syndrome.
Further monitoring by patients proved on 6–7-th day of holiatry the
normalization of general state, with elimination of signs of intoxication. LLI as a
parameter of endogenous intoxication had evidenced decreased and on the discharge
time in convalescents with catarrhal tonsillitis was 0,12±0,02, in convalescents with
follicular and lacunar tonsillitis 0,46±0,03 and 0,54±0,03 accordingly.
Conclusions. ATD is a serious infectious pathology; the calculating of LII by
Kal-Kalif, based on complete blood count (CBC) at the admission time in patients
with acute tonsillar disease could be informative and additional parameter for
evaluation of the expression level of endogenous intoxication syndrome. Moreover,
shifting in CBC in dynamics and accordingly LLI may be predictive for the
development of complications such as peritonsillitis and PTA that need immediately
surgical intervention. Moreover, determination of LLI could considered for treatment
correction of ATD and PTA.
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Анотація. Розширена анотація. Робота присвячена детальному вивченню параметрів
синдрому інтоксикації у хворих на гострий тонзиліт. Зазначені вище предиктори є
суттєвими і важливими при оцінці тяжкості перебігу тонзиліту і аргументативної
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Анотація. В работі розглянуто питання ефективності багаторівневого та
різностороннього регулювання діяльності та контроль якості медичних послуг,
підпорядкування відомчих закладів. З впровадженням медичної реформи та створенням
госпітальних
округів,
нагальною
проблемою
постає
питання
фінансування
закладів/підрозділів патологоанатомічної служби державної та комунальної власності.
Впровадження реформи медичної галузі вимагає оптимізації мережі складових ПАС,
розробки прикладів державно-приватного партнерства, запровадження стратегічного
управління у галузі. Обраховані ціни на патогістологічні дослідження біопсійного матеріалу
ставлять під сумнів перспективність заключення договорів між Національною службою
здоров’я України та закладами/підрозділами ПАС, особливо приватної форми власності.
Ключові слова: патологічна анатомія, реформування галузі, оплата послуг.

Вступ. Основна мета медичної реформи - забезпечення всіх громадян
України рівним доступом до якісних медичних послуг, перебудова системи
охорони здоров’я так, щоб у її центрі був пацієнт. Насамперед це має бути
реалізовано через ефективне використання ресурсів (коштів), оскільки обсяг
витрат на охорону здоров’я в Україні відповідає середньому показнику в
багатьох країнах Європи [1].
Сучасний шлях децентралізованої трансформації медичної системи
України носить досить тернистий характер і охоплює практично всі області
вітчизняної медичної галузі. Саме ж адаптаційне реформування вітчизняних
медичних служб в дусі розвинення засад децентралізації поступово перетворює
клінічну медицину з витвору мистецтва у складний технологічний процес, для
відповідного управління яким у розвинутих країнах використовується модель
менеджменту, розроблена на засадах високотехнологічного виробництва [2, 3].
В ракурсі реформаторських аспектів сучасного медичного технологічного
процесу, його тенденції доцільно розглядати з позиції розуміння їх як базисних
компонентів системи взаємопов’язаних лікувально-діагностичних та інших
заходів, що виконуються з метою досягнення запланованих результатів [4, 5].
Враховуючи різносторонню аспектність піднятої проблематики в рамках
сучасної медичної системи України, досить актуальним стає окреслення
специфіки модуляційної децентралізованої трансформації патологоанатомічної
служби (ПАС) України, яка нині займає ключове місце в системі охорони
здоров’я, у прижиттєвій діагностиці захворювань, а за даними аутопсій
проводиться оцінка якості лікувального та діагностичного процесів у
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лікувальних закладах [6- 8].
Мета: провести аналіз державного регулювання якості надання послуг
патологоанатомічної служби України та перспектив подальшого розвитку.
Матеріали та методи: об’єктами дослідження були процеси управління
патологоанатомічної служби України, нормативно-правове та економічне
підгрунтя охорони здоров’я та, зокрема, патологоанатомічної служби України.
Було задіяно наступні методи: діалектичний, історико-правовий, догматичний,
системного і комплексного підходу, бібліосемантичний та прогностичний.
Основний текст.
Реформа охорони здоров’я - це діяльність, що пов’язана зі зміною
політики та інститутів охорони здоров’я, через які вона проводиться. На
результати реформ впливають такі фактори, як політичні реформи, економічні
фактори, культурні традиції [9].
ПАС України, як галузь системи охорони здоров’я, складається з:
- закладів/підрозділів,
що
підпорядковуються
МОЗ
України
(патологоанатомічні відділення лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ);
патологоанатомічні бюро (ПАБ), патологоанатомічний центр, патогістологічні
(патоморфологічні) лабораторії; а також лікарі-патологоанатоми у складі
лікувальних закладів);
- закладів/підрозділів ПАС відомчих лікувальних закладів (воєнні
госпіталі; лікувальні заклади міністерств транспорту і внутрішніх справ,
служби безпеки України та інше);
- приватні заклади/підрозділи служби та фізичні особи-підприємці.
Система ПАС, що підпорядковується МОЗ, має вкрай складну та водночас
малоефективну систему державного регулюваня якості надання медичних
послуг.
Роль ПАС України в системі вітчизняної охорони здоров'я не можна
недооцінювати, оскільки саме вона дозволяє забезпечувати інформативність і
об'єктивний, а в даний час і персоналізований підхід до лікувальнодіагностичного процесу в медичних організаціях. У той же час існуючі
проблеми, що важко і повільно вирішуються, гальмують подальший розвиток
служби. ПАС в системі охорони здоров'я забезпечує інформативний і
об'єктивний підхід до лікувально-діагностичного процесу в медичних
організаціях. Якість патологоанатомічних досліджень повинна максимально
задовольняти споживача цими послугами.
Основний орган виконавчої влади, що відповідає за формування та
реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я України, є
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України. До основних завдань МОЗ
включено наступні елементи:
- комплексний аналіз показників здоров’я населення;
- правове регулювання галузі;
- формування політики охорони здоров’я шляхом взаємодії із органами з
оцінки відповідності (сертифікація на відповідність вимог ISO серії 9000), з
регіональними управліннями охорони здоров’я;
- координація роботи з національною службою здоров’я України (НСЗУ);
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- взаємодія з ЛПЗ у сфері ліцензування, акредитації закладів, атестації
лікарів;
- за необхідності (за зверненням горомадян, надання уповноваженних
органів та підрозділів) проводити аналіз якості надання медичних послуг на
засіданнях клініко-експертних комісій (КЕК).
НСЗУ – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування
населення. Це не лише єдиний платник за державну систему охорони здоров’я,
а й орган, що контролює якість наданих ЛПЗ послуг, умов умов виконання
договорів, використання ресурсів.
Окремо наголосимо на багаторівневе та різностороннє регулювання
діяльності та контроль якості медичних послуг надавачами послуг (закладами,
ПАВ, також ПАБ, патологоанатомічним центром). Окрім впливу безпосередньо
МОЗ України, та в
майбутньому НЗСУ, є ще й контроль (вплив)
територіальними управліннями охорони здоров’я; санітарно-єпідеміологічною
службою, органами з оцінки відповідності ISO серії 9000; а також численними
конторолюючими органами
(прокуратура, метрологічний контроль,
мінісерство соціальної політики, контрольно-ревізійне управління, рахункова
палата тощо).
Слід підкреслити, що кожна з цих ланок тримає «в полі зору» лише певні
аспекти якості медичних послуг, частково дублюючи одна одну. В умовах
реформування медичної галузі, й ПАС зокрема, стає сумнівною необхідність у
територіальних управліннях охорони здоров’я (УОЗ).
Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
30.11.2016р. №932 медична реформа, окрім децентралізації, включає в себе
створення нових територіальних об’єктів – госпітальних округів, причому вони
не співпадають з межами областей та районів. Нагадаємо, що відповідно з
умовами медичної реформи, кількісний та якісний склад медичних закладів у
госпітальному окрузі визначатиме громада. Питання спеціалізації медичних
закладів та кадрові питання у ЛПЗ вирішуватиме госпітальна рада. Розглянемо
для прикладу стан ПАС у Одеській області [10].
У області сформовано 9 госпітальних округів з центрами у Одесі, Біляївці,
Березівці, Роздільній, Подольську, Балті, Білгород-Дністровському, Арцизі та
Болграді. Відповідно до концепції галузевого наказу ПАС №81, саме обласне
патологоанатомічне бюро повинне забезпечувати медичні заклади області
послугами з прижиттєвої та посмертної діагностики захворювань. Джерелами
фінансування госпітального округу можуть бути: місцеві бюджети
територіальних громад, недержавні інвестиції, спонсорські та благодійні
внески, кошти міжнародних фондів та спонсорів, інші джерела.
Питання фінансування (розрахунків за фактично надані послуги) ОПАБ
постає нагальним питанням, необхідністю укладення договорів та формуванням
складної юридично-економіко-організаційної системи.
Наголосимо, що
патологонатомічні заклади області повинні обслуговувати такі наявні ПАВ:
Роздільнянське районне, Ізмаїльське міжрайонне, Білгород-Дністровське
міжрайонне, Балтське районне та Біляївське районне патологоанатомічні
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відділення бюро.
У склад бюро входять відділення, різні за рівнем надання послуг,
забезпеченням та ефективністю використання ресурсів. Відомо, що обласне
патологоанатомічне бюро складається, окрім адміністративної та господарської
частин, з декількох патологоанатомічних відділень неоднакової потужності, які
обслуговують лікувально-профілактичні установи різного рівня. Так, до
Одеського обласного патологоанатомічного бюро входять такі відділення як
Суворовське, що має досить велику потужність, імуногістохімічну
лабораторію, фактично єдине виконує інтраопераційну діагностику та
обслуговує обласну клінічну лікарню. Відділення має достатню кількість
лікарів-патологоанатомів, лаборантів, молодшого медичного персоналу. Саме
це відділення використовується як база для очної частини інтернатури лікарівпатологоанатомів. Водночас в склад бюро входять районні відділення, що
орієнтовані на виконання патогістологічних досліджень для районної лікарні і
аутопсій та мають відповідно оснащення низького рівня. Проміжне положення
займають відділення, що обслуговують міські лікарні. В одному приміщенні
розташовано три патологоанатомічних відділення бюро (з відповідним
штатним росписом, навантаженням, забезпеченням), а також виконуються
розтини ще з одного ПАВ. Необхідність у такому адміністративному варіанті
підрозділів бюро та ефективність цієї системи не досліджені. Очевидно, що
патологоанатомічне бюро складається з підрозділів різного рівня надання
послуг, оснащення, потужності та ресурсів. Тому при оцінці роботи закладів
такого типу виникають закономірні питання щодо методології та оціночних
характеристик складових бюро, варіантів узагальнення висновків та
акредитації.
Централізовані ПАВ в Україні не знайшли поширення та широкого
застосування. Ймовірно, частина ПАВ фактично виконують їх функції, не
маючи такої назви.
Відомчі заклади ПАС (у складі відомчих ЛПЗ, зокрема, лікарень
залізничної дороги, внутрішніх справ, СБУ та військових лікувальних закладів)
повністю (фінансово, адміністративно, навчально-освітно та методичноорганізаційно, професійно) автономізовані, деінтерговані з ПАС міст та
областей, не мають жодних зв’язків та важелів впливу.
При подальшому розвитку подій у службі ймовірні «еволюційні» зміни, як
то закриття неефективних чи незатребуваних підрозділів (закладів), обєднання
відділень. Наразі спостерігаються як відділення ПАВ від структури
патологоанатомічних бюро, так і приєднання, а також передача лікарнями
(медичними закладами) частини патологоанатомічних послуг на аутсьорсінг
іншим ПАВ чи приватним закладам.
Постають перед змінами й джерела фінансування закладів (у тому числі
тих, що відносяться до ПАС). У ході медичної реформи на кожному рівні
надання медичної допомоги буде визначено пакет гарантованої медичної
допомоги у обсязі можливостей державного фінансування. Патологоанатомічні
послуги стосуються вторинного та третинного рівнів надання медичної
допомоги. Вартість послуг, що ввійдуть до державно гарантованого пакету
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медичної допомоги, буде повністю відшкодована через систему державного
солідарного медичного страхування (НЗСУ). Список цих послуг буде щороку
складати Уряд та Верховна Рада України. Отож, у ПАС є три основних
споживача послуг – два зовнішні (держава, пацієнт) та внутрішній ( лікуючі
лікарі). Щодо медичної галузі, то пацієнт може оцінити очікування, потреби та
задоволеність лише щодо сервісних послуг та комунікації. Кваліфіковано та
обгрунтовано оцінити якість наданих ПАС послуг може держава, як головний
споживач, та внутрішні споживачі – лікарі.
Основні вимоги щодо якості державного регулювання та медичної
допомоги робочих закладів виконуватиме НСЗУ, а ЛПЗ, патологоанатомічні
заклади чи патологоанатомічні підрозділи у складі лікувальних закладів
набудують автономізації та будуть зацікавлені у постійному підвищенні якості
наданих послуг, оптимізації витрат коштів, розширення переліку та кількості
послуг/роботи.
Окремим невирішенним залишається питання щодо акредитацій
лабораторій, що виконують патогістологічні дослідження. Насьогодні це
питання законодавчо не врегульоване. Можлива (за бажанням) акредитація
таких лабораторій Національним агентством акредитацій України. Отриманні
свідоцтва про акредитацію лабораторії дає можливість конкурувати за договори
з приватними клініками (компаніями, підприємствами). Очевидним стає той
факт, що саме оптимальне співвідношення ціна/якість є часто вирішальним у
виборі партнерів. Ліцензована лабораторія, тобто та, в якій є система
управляння якістю, має беззаперечні переваги.
У 2019 р. продовжаться якісні зміни у закладах первинної допомоги.
У цьому році бюджет на оплату послуг первинної медичної допомоги
за програмою медичних гарантій НСЗУ становить 15,2 млрд грн. Програма
розпочнеться у липні 2019 р. Медичні заклади зможуть приєднуватися
до програми у рамках одного бюджету — місто, район, об’єднана територіальна
громада. Для реалізації програми у бюджеті передбачено 2 млрд грн. [11]
Національна служба здоров’я України оплатить чіткий перелік
діагностичних і лікувальних послуг за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».
Передбачається, що з липня 2019 року Національна служба здоров’я оплатить
54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням вашого сімейного
лікаря, терапевта або педіатра, 4 види біопсії під контролем УЗД (щитовидної
залози, лімфатичних вузлів, молочних та передміхурової залоз), видалення
новоутворень м’яких тканин і шкіри, у носі, гортані, вухах [12].
Початок реалізації проекту, період, необхідний для його реалізації
01.07.2019 - 31.12.2019. НСЗУ укладає договори про медичне обслуговування
населення за пілотним проектом та приватними закладами охорони здоров’я, а
також з фізичними особами – підприємцями, які отримали ліцензію на
провадження господарської діяльності з медичної практики [13].
Запланована вартість послуг за місяць зазначається заявником у заяві та не
може перевищувати величину, що дорівнює 120 відсоткам добутку
середньомісячної кількості пілотних послуг відповідного виду, які були надані
заявником протягом першого кварталу 2019 року, та застосовного тарифу,
ISSN 2663-5720

49

www.sworld.education

Almanahul SWorld

Issue 1

визначеного у додатку 1 до цього Порядку [14].
Відповідно до оприлюднених тарифів, вартість гістероскопії із взяттям
біопсії та гістологічним дослідженням - 1975 грн., езофагогастродуоденоскопія
діагностична - 449 грн., езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії та
гістологічним дослідженням - 665 грн., колоноскопія діагностична - 613 грн.,
колоноскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням – 962 грн.,
ректороманоскопія діагностична – 195грн., ректороманоскопія із взяттям біопсії
та гістологічним дослідженням – 453грн., цистоскопія діагностична – 494грн.,
цистоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням – 761грн.,
бронхоскопія діагностична – 634грн., бронхоскопія із взяттям біопсії та
гістологічним дослідженням – 964грн., видалення новоутворень порожнини
носа, вуха, гортані із гістологічним дослідженням – 358грн., видалення
новоутворень м'яких тканин із гістологічним дослідженням – 314 грн.,
видалення новоутворень шкіри із гістологічним дослідженням (атерома, ліпома,
невус) – 327 грн., пункційна біопсія молочних залоз під контролем УЗД – 805
грн., біопсія лімфатичних вузлів під контролем УЗД 310 грн., біопсія
передміхурової залози під контролем УЗД 399 грн.
Для обрахунку вартості патогістологічного дослідження (ПГД) біопсійного
та операційного матеріалу, як правило, за основу беруть наказ МОЗ України
№81 від 1992р. [15]. Результати узагальненого порівняння вартості ПГД у
закладах/підрозділах ПАС державної та приватної форм власності наведено у
таблиці 1.
Таблиця 1.
Порівняльні дані щодо вартості ПГД різної складності у
закладах/підрозділах ПАС державної та приватної форм власності та
пропозиція НЗСУ.
Найменування
КЗ
ЦЕНТР
Медични Олбіо
послуги / вартість
«Київська реконструктивної й центр
п/п
послуги ПГД, грн.
обласна
та відновної
«Санта
клінічна
медицини
Лен»
лікарня» (Університетської
клініки) ОНМедУ
Гістологічне
дослідження одного
об"єкту біопсії
операційного та
біпсійного матеріалу
I категорії
складності
Гістологічне
дослідження одного
об"єкту біопсії
операційного та
біпсійного матеріалу
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98,8
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244,76

163,9
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300
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II категорії
складності
(ліпома, атерома,
тощо)
Гістологічне
дослідження одного
об"єкту біопсії
операційного та
біпсійного матеріалу
III категорії
складності
(біопсія піхви, шийки матки,
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287,33

200,3

550

350

сечівників, сечового міхура
біопсія передміхурової
залози, грудних залоз,
утворень черевної
порожнини, мигдаликів,
наднирників, яєчок,
пухлинних утворень
м’яких тканин

Гістологічне
дослідження одного
об"єкту біопсії
операційного та
біпсійного матеріалу
IV категорії
складності
ДОДАТКОВІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ТА
ГІСТОХІМІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ
ПРОСТОГО ТА
СКЛАДНОГО
ХІРУРГІЧНОГО
МАТЕРІАЛУ
гістохімічне
дослідження (фарбування
на хелікобактер пілорі, на
слиз, ШИК реакція тощо),
імуногістохімічне
дослідження (за 1 маркер)

350

384,55

356,6

550

400

-

-

-

100

-

-

-

270

Отож, вартість рутинного ПГД біопсійного матеріалу при гістероскопії
коливається від 200 до 550 грн. (НЗСУ пропонує близько 500 грн.), при
езофагогастродуоденоскопії від 200 до 650 грн. (НЗСУ пропонує близько 116
грн.), при колоноскопії 200 від до 550 грн. (НЗСУ пропонує близько 349 грн.),
при ректороманоскопії від 200 до 550 грн. (НЗСУ пропонує близько 258 грн.),
при цистоскопії від 200 до 550 грн. (НЗСУ пропонує близько 267 грн.), при
пункційній біопсії молочних залоз від 200 до 550 грн. (НЗСУ пропонує за всю
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послугу та дослідження всього матеріалу 805 грн.), при біопсіі лімфатичних
вузлів від 200 до 550 грн. (НЗСУ пропонує за всю послугу та дослідження
всього матеріалу 310 грн.), при біопсії передміхурової залози за 1 біоптат від
200 до 550 грн. - при стандартному заборі тканини з 12 місць (НЗСУ пропонує
за всю послугу та дослідження всього матеріалу 399 грн.). Наголосимо, що
нами не врахована вартість імуногістохімічного дослідження, яке проводиться
у випадках уточнення гістогенезу та факторів прогнозу деяких пухлин, для
виявлення рецепторного статусу ендометрію чи пухлини молочної залози,
виключення малігнізації у деяких випадках біопсії передміхурової залози.
Питання якості надання медичних послуг та медичної допомоги
починаються з рівня освіти медичних працівників. У проекті держбюджету
закладено 16 683 770 грн. на проведення першої частини Єдиного державного
кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Запровадження іспиту є частиною розвитку
медичної освіти. ЄДКІ складається з 4 елементів: іспит «КРОК», тест
з іноземної мови професійного спрямування, міжнародний тест з основ
медицини та іспит з практичних навичок ОСК(П)І. ЄДКІ буде проходити у два
етапи: перший етап проводитися на третьому курсі, другий — залежно від
спеціальності — на п’ятому або шостому курсах. ЄДКІ як освітній стандарт
встановлює доволі високу планку і для студента, і для університетів, що
сприятиме випуску з медичних закладів вищої освіти справді кваліфікованих
спеціалістів. Додатково ЄДКІ мінімізує можливості для корупції [16].
Наступний етап реформи охорони здоров’я включає в себе впровадження
ліцензування (сертифікації) та акредитації лікарів. Наразі відбувається
атестація лікарів у аттестаційних комісіях територіальних УОЗ та МОЗ. Для
цього кожні 5 років необхідно пройти передатестаційний цикл з
удосконаленням (як правило, у Києві чи Харкові з відривом від виробництва), а
для нарахування необхідної кількості балів потрібно або пройти курси
тематичного удосконалення, або прийняти участь у наукових форумах з
підтвердженням сертифікатами, публікувати наукові роботи, виступати з
доповідями та лекціями тощо. Практично не враховується участь у
конференціях дистанційно (online), дистанційні форма навчання, самоосвіта.
Наразі запропонований МОЗ України проект змін щодо атестації лікарів
обговорюється.
Заключення та висновки.
Впровадження реформи медичної галузі вимагає оптимізації мережі
складових ПАС. Перехід відомчих ЛПЗ в систему, що підпорядкована
департаменту охорони здоров’я області, вимагають вирішення питання
функціонування підрозділів ПАС у них, приведення до оптимального
навантаження і оцінки реальних потреб.
Визначення потужності закладу (підрозділу) ПАС буде підгрунтям для
оцінки ефективності, оптимізації розподілу та використанню ресурсів,
обгрунтованому плануванню. Структуризація підрозділів ПАС за потужністю
дозволить проводити справедливе оцінювання при акредитації а також стане
одним з чинників змін складових та мережі служби загалом.
Постають перед змінами й джерела фінансування закладів (у тому числі
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тих, що відносяться до ПАС).
До вимог часу слід віднести оптимізацію закладів та підрозділів ПАС,
перерозподіл навантаження на підрозділи/заклади ПАС для підтримання
належної кваліфікації працівників, ефективне та раціональне використання
коштів для виконання послуг та робіт, розробка та впровадження прикладів
державно-приватного партнерства, запровадження стратегічного управління у
галузі.
Національна служба здоров’я України оплатить перелік діагностичних і
лікувальних послуг за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», але обраховані
ціни на патогістологічні дослідження біопсійного матеріалу ставлять під сумнів
перспективність заключення договорів з закладами/підрозділами ПАС,
особливо приватної форми власності.
Доцільним є створення єдиного органу ліцензування, акредитації та
сертифікації (ліцензування) лікарів, а також акредитацію та ліцензування ЛПЗ,
причому вкрай важливим було б залучення до його роботи профільних
громадських організацій. Цей єдиний орган не лише має дбати про якість
освіти лікарів, постійного підвищення кваліфікації, а й розглядати скарги щодо
якості медичної допомоги, захищати як права пацієнта, так і права лікарів. Це
структура (з підпорядкуванням МОЗ) виконувала б єдине завдання щодо
формування політики МОЗ у сфері контролю належної професійної освіти
лікарів.
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Abstract. The study examines the issues of the effectiveness of multi-level and multifaceted
regulation of activities and quality control of medical services, subordination of departmental
institutions. With the introduction of medical reform and the creation of hospital districts, the issue
of funding institutions / departments of the state and communal property pathoanatomy service is
an urgent problem. The implementation of the reform of the medical sector requires optimization of
the network of components of the PAS.
Determination of the capacity of the institution (unit) of the PAS will be the basis for
assessing the efficiency, optimizing the distribution and use of resources, reasonable planning. The
structuring of PASS units by capacity will allow for fair assessment in accreditation and will be one
of the factors of the changes in components and the service network as a whole.
Time requirements include the optimization of PAS establishments and units, the reallocation
of the burden on PAD units / establishments in order to maintain the necessary qualifications of
employees, efficient and rational use of funds for the performance of services and works, the
development and implementation of examples of public-private partnership, the introduction of
strategic management in the industry.
The calculated prices for pathologist studies of biopsy material question the prospects of
concluding agreements between the National Health Service of Ukraine and the establishments /
units of the PAS, especially the private ownership.
Key words: pathological anatomy, industry reform, payment for services.
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MILESTONES OF THE SOIL COVER HETEROGENEITY
INVESTIGATION IN THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
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Abstract. The whole cycle of the research and separate stages of scientific approachs
formation about the spatial heterogeneity of the soil cover in the plains of the Right Bank Foreststeppe of Ukraine are analyzed. The greatest attention is paid to the peculiarities of the water
regime of soils caused by flooding of microdepressions (“potholes”) in the spring with melt
waters, and in the summer - with showers. The impact of such a unique water regime on the
agrochemical and physico-chemical properties of the complex of chernozem and semihydromorphic
soils on various elements of the microrelief is estimated. Field experiments revealed a decrease in
the yield of soils in the bottom and slopes of microdepressions due to different water regime. Loss
of yield on fields with microdepressions, reaching about 22-23%, was estimated as well. The
complex use of both traditional ground-based methods for investigating the spatial heterogeneity of
soil cover and field performance, as well as the use of UAVs (drones), GPS receivers for precise
positioning of research sites, as well as Landsat-8 and Sentinel-2a and 2b space images are
substantiated. The use of such means for correction of detailed soil maps of plain areas with microand even mesodepressions is suggested. It is recommended to compile maps of spatial heterogeneity
of land use and field productivity based on developed methods.
Key words: Key words: spatial heterogeneity, land productivity, microdepression, space
image.

Introduction. Practical agriculture has always provided essential requirements
for information on the soil cover of the territory, the characteristics of soils, their
properties and fertility. That is, the spatial heterogeneity of the soil cover has always
been the subject of attention and research. However, the scale of this knowledge over
time is becoming deeper and more weighty. The situation has been rapidly changed
by the introduction of so-called "precise agriculture" in recent decades, which
requires new approaches to knowledge of soils, agricultural technologies, and the
complexes of the necessary equipment for successful farming. And now in Ukraine
exact knowledge about the soil cover is necessary also for the needs of a market
economy. After all, the problem of buying and selling land is on time.
In the last century, fundamental research on soil heterogeneity, differentiation
of properties and soil fertility was initiated. They are actively continuing in
different regions of Ukraine and now. In the classical works of V.M. Fridland
[7], Ya.M. Godelman [2], and in Ukraine – of V.V. Medvedev with colleagues
[3] and other well-known soil scientists, important regularities of heterogeneity and
complexity of soil cover were revealed, depending on soil properties, their
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morphological features, lithological structure, water regime and other indicators.
In the Left-Bank part of Ukraine the special significance acquired the classical
studies of K.K. Gedroits [1], which linked the creation of a complex soil cover in
plain relief with micro- and meso-depressions to processes of salinity, alkalinity
and formation of “solodized” soil.
In the plains of the Right-Bank part of Ukraine, such studies were incomparably
less, and the complex soil cover here was more closely associated with erosion
processes. But here, the soils of relief depressions (“potholls”) within the large plains
are formed under the impact of overwetting with atmospheric precipitation, periodic
(even short-term) flooding with thaws and storm waters, and waterlogging with the
participation of leaching and gleization. At the same time, geological,
geomorphological, and our soil research studies [4-6, 8-11] show that the role of
microdepressions in the formation of landscapes is significantly greater than only the
formation of complicated complex soil cover. After all, in these downgrades of
topography the surface water filtration causes penetration into significant depths of
agrochemicals, technogenic pollutants and even radionuclides. And the existence of
such small forms of relief throughout the ages indicates that part of the solid phase of
the soil penetrates with the flow of moisture into the depth as well. That is why; they
do not become silted, although the annual influx of fine earth with thaws and
rainwater is well visible. Therefore, more and more attention is drawn to the theory of
mass-energy transfer in such reductions of relief. In foreign countries, too, attention is
paid to the formation of spatial heterogeneity of soil cover, but there prevails rather
"production-economic" approach to this problem. However, this approach is also
becoming more and more relevant for us too.
Objects, methods and stages of research. Investigation of spatial
heterogeneity of soil cover and field productivity is carried out in the plain areas of
the Fastovsky and Vasilkivsky districts of the Kyiv region, in particular - on the fields
of scientifical research facilities of the NUBiP of Ukraine "Velykosnityns'ke" and
"Agrostation". This territory belongs to the Right-Bank Forest-Steppe province, in
particular - to the area of typical chernozem distribution. In detail, the problem is
studied on key sites in these farms and in the production area of 32.5 hectares in
the "Velykosnityns”ke" farm. A reconnaissance study is carried out on fields with
an area of 400 hectares in the same farm. The research methods have been
gradually changing over the years, with the involvement of new technologies and
resources, which will be indicated in the description of each stage.
The ground-based research phase began in 2008 when during the conduct
of training practices on detailed mapping of soils in these farms, an unusual
heterogeneity of soil cover was detected, although homogeneous typical chernozem
were shown on large-scale soil maps. Soil sections up to a depth of 2 m were digged
on flat plots and in numerous microdepressions of the relief (Fig. 1), the standard
description of which showed significant differences in soil at the taxonomic level of
species and genera, and sometimes subtypes of soil. They differed significantly from
the morphological features (Fig. 2), the depth of the carbonate horizon, the moisture
reserves (Fig. 3). Significant difference was also found in the stocks of humus (Fig.
4) and physical and chemical properties of the soil [4-6]. In the most
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characteristic depressions, the monitoring of the water regime of soils was
organized with the measuring of the groundwater depth as well. For a detailed
study of the spatial heterogeneity of the soil cover, an important indicator for the
chernozem soils was chosen, such as the depth of the carbonates in the profile.
After all, the depth of occurrence of the carbonate horizon in the soil in a certain
way reflects the depth of the soil profile washing with atmospheric moisture in the
long-term aspect. For this purpose, a 17-hectare plot was selected, where
university’s many years’ agronomic and agrochemical studies were conducted.

Fig. 1. Size of the microdepression (“pothole”) and its appearance in the field.

Fig. 2. The difference in morphological characteristics of the soil profile on flat
parts (left) and at the bottom of the depression (right)

Fig. 3. Content of moisture in soil on the flat plot (1) and in the bottom of
microdepression (2)
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Fig. 4. Stocks of humus in the soil of the plain (1), bottom of the depression (2)
and its slope (3).
On this field a network of wells (or boreholes) with depth to the soil’
carbonate horizon was laid (Fig. 5). A distance between every well was about 50 m.
If necessary, drilling led to the depth of groundwater (4,5-5,0 m). Samples of soil
were selected by hand drill, the presence in the soil of carbonates was determined by
10% HCl. The results were analyzed on a PC using the Q-GIS program.

Fig. 5. Location of wells in the experimental area
The results of the study are shown in the form of cartograms of the
carbonates horizon occurrence depth (Fig. 6) in 2-D and 3-D form [9]. These data
showed a unique heterogeneity of the soil cover, even with very weak pronounced
depressions in the field.
The results obtained by this method have led us to study the problem of the soil
cover heterogeneity on a production area of 32.5 hectares with a well-defined
network of microdepressions with a depth of 0.2-1.0 m. Cartography of the
carbonate depth, and, accordingly, the diversity of the soil cover, is shown on Fig. 7
[5,8,9]. The soils identified on the diagram are diagnosed with the depth of the
carbonates horizon as: 1 - typical chernozem with high carbonate horizon - (20-40
cm); 2 - typical chernozems (modal) - (40-60 cm); 3 - typical chernozems with deep
carbonate horizon - (60-80 cm); 4 – leached chernozems - (80-100 cm); 5 –
meadow-chernozem soils - (100-150 cm); 6 – meadow- chernozem soils on
carbonate-free loess - (150-200 cm).
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Fig. 6. Cartogram of the carbonate horizon occurrence depth in the soil

Fig. 7. Cartogram of carbonates horizon depth in the soils of the field and the
structure of the soil cover
The stage of aerial studies began in 2016, when we began the Phantom-4 (UAV)
use along with the traditional methods of studying the water regime of the soils. This
made it possible to study the dynamics of flooding with thawed water in the spring
and storm rainfall in summer, as well as the development (or death) of plants,
depending on the moisture conditions. During 2017, reliable results were obtained on
the effect of the spring flooding duration on the growth and development of winter
wheat plants (Figures 8-11), and in summer the yield of wheat was determined on
different morpho-elements of relief [6, 11]. The highest yield of winter wheat was
observed on typical chernozems (51.2 centners / ha), distributed on equal parts of the
field. Crop yields decreased on the slopes of the microdepressions, and at the bottom
of the depressions (“potholes”) it was only 16.5 centners / ha (Fig. 11). During 2018,
the study was also conducted on fields with perennial herbs (alfalfa) and barley.
The stage of space images Landsat-8 and Sentinel 2a and 2b use has allowed
the scope of research to be substantially expanded to the territory of educational
and research facilities of NUBiP of Ukraine and adjacent territories. He also
contributed to the estimation of the spatial heterogeneity of the soil cover of entire
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farms using the results already obtained in key plots. Methods of this assessment are
being developed, as well as measures to overcome the heterogeneity of field
performance are being planning. Detailed space images and new technical means
(GPS receivers and sensors of yield weight) on combines give an opportunity under
the production conditions to compile detailed yield maps and analyze the causes of
different productivity of land, including spatial heterogeneity of soil cover and
different water regime and soil properties (Fig. 12, 13).

Fig. 8. Thawed waters flooding of depressions with winter wheat 01.03.2017 and
field condition after 3 weeks

Fig. 9. Dynamics of the key depression drying during three weeks

Fig.10. The condition of winter wheat in this field before harvesting
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Fig. 11. Yield of winter wheat in the depression with a depth of 0.5 m

Fig. 12. Microdepressions on the field with winter wheat (space image
Sentinel 2A)

Fig. 13. Comparison of the field appearance in the spring on the space image
Sentinel 2А and actual yield of winter wheat

ISSN 2663-5720

62

www.sworld.education

Almanahul SWorld

Issue 1/ Part 1

The obtained results also allow us to calculate the actual productivity of soils
on flat parts of fields with a well manifested microrelief, when there are production
data on gross harvesting and average yields. In such cases, it is recommended to
do the calculation according to Equation (1):
Yf = Yp(S1*K1+S2*K2+S3*K3++K4*S4) / (S1+S2+S3+S4),

(1)

where: Yf – actual average yield, Yp – yield of flat areas,
S1, S2, S3, S4 – areas of flat plots, shallow, medium and deep depressions,
K1, K2, K3, K4 – yield reduction ratios: (K1 = 1,00; K2 = 0,84; K3 = 0,71; K4 =
0,33).
In the field under study, where winter wheat was grown in 2018 with the use
of the bacterial fertilizer “Extracon”, which was developed and implemented by
professor Patyka N.V., the average yield was 71 centner / ha. The calculation
according to the proposed equation makes it possible to determine that the actual crop
in flat areas was 84.1 centner / ha, that is, 13.1 centner / ha more. And in the small
(shallow) microdepressions of the relief, it was 70.6 centners / hectare, in the medium
depressions - 59.7 centner / ha, and in the deep ones - only 27.7 centner / ha.
Consequently, due to the peculiarities of the water regime of the soils in the
microdepressions, only in this field it was harvested of 236 tons wheat fewer, than it
was potentially possible in accordance with the effective fertility of chernozem soils.
In general, for farms of the Right Bank Ukraine, this factor is very significant and
should be taken into account when determining the price of land, depending on the
quantitative assessment of the microdepressions presence in the relief of any fields.]
Conclusion. The study of spatial heterogeneity of soil cover, water regime
of soils and field productivity made it possible to assess the state and prospects of
land use in the Right-bank Forest-steppe of Ukraine. And the mathematical
dependencies of the spatial heterogeneity of fields and their yields, which we are
currently developing, will have both a significant scientific and business value.
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Аннотация. На даний час Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з
партнерами з понад 200 країн світу, зокрема з країнами СНД, ЄС, АзіатськоТихоокеанського регіону, Африканського регіону, Близького та Середнього Сходу, Північної
та Латинської Америки. Експортні стратегії українські підприємства реалізовували на
ринках 195 країн світу. Аналітичні матеріали вказують про нарощування темпів
розширення співпраці з іноземними партнерами і підвищення експортного потенціалу
молокопереробних підприємств у таких країнах як: Китай, Йорданія, Литва (в рамках
договорів про розподіл продукції), Болгарія (у разі відкриття місцевих виробництв), Єгипет,
Ліван (у контексті реекспорту), Ірак, Бразилія, Мексика, Перу (сухе молоко) та Японія.
Ключевые слова: молочна продукція, вершкове масло, ринок, експорт, дослідження,
імпорт

Загалом величина світової торгівлі молоком і молочною продукцією
оцінюється в 71,1 млрд дол. США (станом на кінець 2017 р.). Доцільно
наголосити, що на відміну від виробництва найбільш активно долучаються до
продажу цієї продукції на зовнішні ринки розвинені країни (82,6% від обсягу
світової торгівлі молоком). Провідними гравцями на глобальному ринку тут
виступають: Нова Зеландія (19,4 млн т молока експортувалося у 2016 р.), ЄС
(18,5 млн т), США (10,0 млн т), Білорусь (3,9 млн т) і Австралія (3,3 млн т).
Натомість Україна займає більш скромні конкурентні позиції на світовому
молочному ринку із часткою в глобальному експорті 0,8% ( кінець 2016 р.).
У розрізі видів молочної продукції, якими торгують на світовому ринку,
найбільший попит встановився на сухе незбиране молоко (whole milk powder),
сухе знежирене молоко (skim milk powder), сири (cheese) і вершкове масло
(butter).
Світова торгівля вершковим маслом у 2017 р. становила 968 тис т. Серед
країн світу головним гравцем на ньому є Нова Зеландія ( обсяг експорту у 2017
р. склав 503 тис т). У свою чергу, ЄС-28 поставив на зовнішні ринки 212 тис т
вершкового масла, Білорусь – 84 тис т , Австралія – 31 тис т і США – 29 тис т.
У 2018 р. прогнозується ріст глобальної торгівлі вершковим маслом на 1,9% до 986 тис т. Як відповідь на серйозний міжнародний попит і обмежену
пропозицію, міжнародне квотування вершкового масла має стійку тенденцію до
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зростання. Основним покупцями даного виду молочної продукції мають бути
Китай, Мексика і Австралія.
Експорт молочних продуктів з України в січні-червні 2017 року склав
117,2 млн дол., що на 76,6% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Як повідомив аналітичний департамент UFEB, основу експорту в грошовому
вираженні у звітному періоді склали молоко та вершки згущені (35%, або 40,4
млн дол.) та вершкове масло (38%, або 44,8 млн дол.). У натуральному
вираженні експорт склав 63,2 тис. тонн. Частковий розподіл при цьому
виглядає дещо інакше. Так, на молоко та вершки згущені припало 37%
поставок (23,3 тис. тонн), а на вершкове масло – 19% (12,3 тис. тонн).
Структура виробництва української молочної продукції у перерахунку на
наведено на рисунку 1.

Рисунок 1. Структура виробництва української молочної продукції у 2017
році
Отже, бачимо, найбільшу долю частку у виробництві молочної продукції
має масло – понад 50% від всього загального обсягу виробництва. Друге місце
належить жирним сирам – 20%, на молоко та кисломолочні продукти припадає
10%. Один із найбільш популярних видів молочної продукції за кордоном, сухе
молоко, займає лише 2% у загальному обсязі виробництва, що свідчить про
незначну частку національного експорту даного продукту. Cьoгoднi в Укpаїнi
майжe 80% pинку кoнтpoлює 50 завoдiв, значна чаcтина яких вхoдить дo cкладу
вeликих хoлдингiв. Poзглянeмo пepeлiк найбiльших та найпpибуткoвiших
пiдпpиємcтв мoлoчнoї пpoмиcлoвocтi на Укpаїнi за peзультатами 2016 poку.
За peзультатами 2016 poку, найбiльш пpибуткoвoю кoмпанiєю cтав Тeppа
Фуд, з загальнoю виpучкoю у 3,435 млpд. гpн. «Тeppа Фуд» є лiдepoм в Укpаїнi
з виpoбництва фаcoванoгo вepшкoвoгo маcла. Пpoдукцiю «Тeppа Фуд»
пocтавляє бiльш нiж в 40 кpаїн, в тoму чиcлi на Близький Cхiд, в кpаїни
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Пiвнiчнoї Афpики, на Балкани, а такoж в Китай, CША i Пiвнiчну Кopeю [28].
Підприємство «Мoлoчний Альянc» лiдиpує за oбcягами пpoдажiв мoлoка в
Укpаїнi (22% pинку). Кoмпанiя такoж є №1 пo виpoбництву i eкcпopту cухoї
мoлoчнoї cиpoватки. Cвoю пpoдукцiю гpупа eкcпopтує в 35 кpаїн, в тoму чиcлi
в аpабcькo-муcульманcькi. У гpуднi 2015-гo вoна oтpимала cepтифiкати на
eкcпopт мoлoчнoї пpoдукцiї пiд ТМ «Cлавiя» у Китай а з 10 ciчня 2016 пpавo
eкcпopту дo кpаїн ЄC. Загалoм в 2016 poцi ГК «Мoлoчний альянc» булo
eкcпopтoванo 550 тoн вepшкoвoгo маcла, 140 iз яких дo ЄC, 382 — дo Маpoккo
та Єгипту i 25 тoн дo OАE.
Oтжe, пicля втpати мoжливocтi eкcпopту в Pociю, уci вeликi пiдпpиємcтва
Укpаїни зocepeдили ocнoвну чаcтину cвoгo eкcпopту на pинках Близькoгo
Cхoду (Мoлдoва, Єгипeт, Маpoккo, Казахcтан, OАE, Тунic, Лiвiя, Алжиp) та
пoчали ocвoювати такi нoвi pинки як ЄC та Китай, щo мають абo вeликi
пepeпoни для вхoду на pинoк абo нe зpучнe гeoгpафiчнe пoлoжeння для тopгiвлi
мoлoчними пpoдуктами.
Лідерами з вершкового масла в першому півріччі 2018 року стали:
1. « «Вінницький молочний завод «Рошен»» (12%);
2. «Старокостянтинівський молочний завод» (7%);
3. «Яготинський маслозавод» (7%);
4. «Веселинівський завод СЗМ» (3%);
5. «Ічнянський завод сухого молока і масла» (2%).
Ці компанії забезпечили 32% експорту масла в першому півріччі
поточного року.
Таблиця 1
Структура експорту та імпорту вершкового масла, виробленого в Україні
у 2016-2017 рр., тонн
Експорт

Найменування
продукції

2017

2016

Масло вершкове

6395

8004

Імпорт
17/16,
%
79,9%

2017

2016

872

154

17/16,
%
566,2%

Екс. до імп.,
разів більше
2017
2016
7,33

51,97

У 2016 році молокопродукція переважно поставлялася до Казахстану –
24,3 % від загальної вартості експорту молокопродукції (37,2 млн дол. США),
Молдови – 11 % (16,9 млн дол. США), Грузії – 7,6 % (11,6 млн дол. США),
Туркменістану – 5,3 % (8,1 млн дол. США), Вірменії – 4,9 % (7,5 млн дол.
США), Бангладешу – 4,9 % (7,5 млн дол. США) та Єгипту – 4,4 % (6,8 млн дол.
США).
Ключовим споживачем української молокопродукції у 2017 році був
Казахстан, який збільшив відсоток імпорту молочних продуктів проти
відповідного періоду 2016 року майже у 2 рази, при цьому тоннаж збільшився у
1,8 раза, а вартість у 1,5 раза.
Таким чином підсумовуючи результати аналітичного огляду ринку
молочної продукції, можна стверджувати, що сучасна стратегія соціальноекономічного розвитку України передбачає нарощування агропромислового
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потенціалу країни у секторі молочної продукції. Молочна галузь, до складу якої
входить маслоробне виробництво, на сучасному етапі є однією із провідних у
структурі експерту харчової індустрії України. Масло вершкове є одним із
основних та супутнім компонентом при виробництві різноманітних товарів
харчової промисловості, зокрема, кондитерських виробів.

Рисунок 2. Основні ринки збуту української молокопродукції у 2017 році
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Annotation. At present, Ukraine carries out foreign trade operations with partners from more
than 200 countries of the world, in particular the CIS countries, the EU, the Asia-Pacific region,
the African region, the Middle East, North and Latin America. Ukrainian enterprises implemented
export strategies on the markets of 195 countries of the world. Analytical materials indicate an
increase in the pace of expansion of cooperation with foreign partners and an increase in the
export potential of dairy processing enterprises in countries such as China, Jordan, Lithuania
(under product distribution agreements), Bulgaria (in the case of opening local production), Egypt,
Lebanon context of re-export), Iraq, Brazil, Mexico, Peru (dry milk) and Japan.
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Анотація.У статті визначено, що проблема правового забезпечення, що регулює
митну діяльність, розв’язана ще недостатньо. За таких обставин, для суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють переміщення шоколадних цукерок дуже
важливо достовірно визначити код УКТ ЗЕД, який дозволяє вірно оформити митну
декларацію, тобто належним чином здійснити митне оформлення та визначити комплекс
необхідних митних платежів. З’ясовано що під час митного оформлення шоколадних
цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%» потрібно використовувати код УКТ ЗЕД :
18 06 90 19 00.
Ключові слова: УКТ ЗЕД, шоколадні цукерки, митне оформлення, зовнішньоекономічна
діяльність.

Вступ . Інтеграція України у світове господарство нерозривно пов’язана з
реформуванням митної системи та імплементацією митного законодавства
України. У більшості країн світу, компанії, які беруть участь у міжнародній
торгівлі, під час імпортно-експортних операцій чи транзиту мають подавати
багато різних паперів у митні та чисельні контролюючі органи.
Система «Єдиного вікна» є одним з найефективніших рішень цих проблем
у світовій практиці, оскільки зменшує кількість процесів, спрощує різного роду
процедури та мінімізує людський фактор під час проходження товару через
митні пости (всі необхідні документи в електронному вигляді одноразова
подаються до інформаційної системи). Такий механізм надає одночасний
доступ до системи «єдиного вікна» для митних та контролюючих органів. Що в
цілому сприятиме економічному зростанню, активізації потенційних
конкурентних переваг і забезпечить обіг якісних товарів. І дозволяє провести
уточнення спірних питань ще до прибуття вантажу до митного посту. Адже при
перетині митного кордону України дуже часто виникають спірні питання щодо
якості, відповідності шоколадних цукерок, зазначеної у товаросупровідних
документах, тій чи іншій асортиментній групі, або приналежності наданих для
оформлення до наведеної групи за УКТ ЗЕД.
Такі випадки відбуваються у зв’язку із тим, що шоколадні цукерки
потенційно можливо перевозити як кондитерські вироби, які коштують значно
дешевше,ніж це є насправді або перевозити шоколадні цукерки дорожчої
асортиментної групи, а видавати її за дешевшу.
Проблема правового забезпечення, що регулює митну діяльність,
розв’язана ще недостатньо. За таких обставин, для суб’єктів
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зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють переміщення шоколадних
цукерок дуже важливо достовірно визначити код УКТ ЗЕД, який дозволяє вірно
оформити митну декларацію, тобто належним чином здійснити митне
оформлення та визначити комплекс необхідних митних платежів.
Саме дослідження на тему класифікація шоколадних цукерок згідно
УКТЗЕД для митних цілей є на даний час досить актуальною.
Основна частина. Визначаємо, що ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark
60%»[4] є шоколадними цукерками типу «Трюфель», тому під час заповнення
митної декларації з метою митного оформлення доцільно керуватися цією
інформацією під час визначення коду УКТ ЗЕД.
Коду товару згідно з УКТ ЗЕД вказує та деталізує приналежність товару до
окремої групи (категорії), що дозволяє достовірно визначити ставку мита, яке
сплачується з товару під час митного оформлення. Зазначимо, що ставки мита,
яке сплачується з шоколадних цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark
60%» за кодом 1806 90 19 00УКТ ЗЕТ, які ввозяться на митну територію
України визначено в Законі України «Про Митний тариф України» № 584-VII
від 19-09-2013 [1]. Так цей закон передбачає, що для ввозу на митну територію
України передбачено такі митні платежі: ввізне мито (4 види, ставка яких
визначається за країною походження шоколадних цукерок) – імпорт, вільна
торгівля з країнами ЄАВТ, вільна торгівля з країнами ЕС, вільна торгівля з
Канадою, антидемпінгове мито (Імпорт) – 31.330 %, податок на додану вартість
( ПДВ), єдиний збір у пунктах пропуску. Для шоколадних цукерок з кодом 1806
90 19 00 УКТ ЗЕД призначених для вивозу (експорту) з України національне
законодавство визначає, що митні платежі не стягуються. А для митного
режиму транзит з метою переміщення шоколадних цукерок з кодом 1806 90 19
00 через митний кордон України національне законодавство визначає стягнення
антидемпінгового мита (Імпорт) 31,330 %. За чинним в Україні законодавством
Антидемпінгове мито встановлюється : «у разі ввезення на митну територію
України товарів, які є об'єктом демпінгу, що заподіює шкоду або створює
загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику» [2].
Зокрема в УКТ ЗЕД товари систематизовано за розділами, групами,
товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди.
Коди товарів УКТ ЗЕД уніфіковано з Гармонізованою системою опису та
кодування товарів рисунку1 [3,4]
В Україні класифікація товарів здійснюється на основі УКТ ЗЕД, що є
товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом
№ 584, і побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування
товарів Всесвітньої митної організації (далі у тексті ГС) версії 2012 р. (п’ята
редакція). Водночас новою версією ГС є шосте видання Всесвітньої митної
організації 2017 р. (далі у тексті – ГС 2017 р.), яке набрало чинності з 01 січня
2017 року. Саме тому ДФС України розроблено нову версію УКТ ЗЕД 2017 як
товарної номенклатури Митного тарифу України 2017 рjre та передано до
Мінекономрозвитку для розробки нової версії Митного тарифу України. Така
версія Митного тарифу України (законопроект № 7306) сьогодні перебуває
на розгляді у Верховній Раді України [4].
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Рисунок 1 – Складові частини УКТ ЗЕД
Джерело[3,4]
Проект УКТ ЗЕД 2017 р. містить на 256 кодів (на рівні 10 знаків) більше,
ніж в УКТ ЗЕД 2012 р., а саме – 10 722 коди [4] .
Важливим є той факт, що код товару згідно з УКТ ЗЕД 2014 – десяти
знаковий код, який використовується для систематизованого цифрового
позначення товарів у зовнішньоекономічній діяльності з метою надання про
них необхідної інформації. Назвемо структурні складові коду. Так код товарів
згідно з УКТ ЗЕД позначається виключно арабськими цифрами. Цифри коду
вказують про наступне(рис.2): перші два знаки означають групу товару, перші
чотири цифри – товарну позицію, перші шість знаків – товарну під позицію,
перші вісім знаків – товарну категорію, десять знаків – товарну підкатегорію.

18 06 90 19 00

Рисунок 2 – Структура десятизначного коду УКТ ЗЕД шоколадних
цукерок ТМ Lindt «Lindor Tr uffles Extr a Dar k 60% »
На рисунку 2 наведено код 1806 90 19 00УКТ ЗЕД шоколадних цукерок
ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%», який потрібно використовувати при
декларуванні товарів. Адже відомості про код УКТ ЗЕД є обов’язковими та
зазначається декларантом у графі «Код товару» митної декларації.
Назвемо поетапний процес визначення коду УКТ ЗЕД для шоколадних
цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%» (таблиця 1).
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Таблиця 1
Дерево кодів УКТ ЗЕД за групою 18 «Какао та продукти з нього»
Готовi харчовi продукти; алкогольнi та
Розділ IV (16-24)
безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Код товару
Найменування товару
Какао та продукти з нього
Група 18
Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом
1806
какао:
какао-порошок, з доданням цукру чи iнших
- 1806 10
пiдсолоджувальних речовин:
без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас. %
- - 1806 10 15 00
цукрози (включаючи iнвертний цукор,
перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози,
перерахованої на цукрозу
з вмiстом 5 мас. % або бiльше, але менш як 65 мас.
- - 1806 10 20 00
% цукрози (включаючи iнвертний цукор,
перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози,
перерахованої на цукрозу
з вмiстом 65 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас.
- - 1806 10 30 00
% цукрози (включаючи iнвертний цукор,
перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози,
перерахованої на цукрозу
з вмiстом 80 мас. % або бiльше цукрози (включаючи
- - 1806 10 90 00
iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи
iзоглюкози, перерахованої на цукрозу
iншi готовi вироби у виглядi блокiв, плиток чи
- 1806 20
батонiв, масою понад 2 кг або в рiдкому станi, у
виглядi пасти чи порошку, у гранулах або iншому
аналогiчному виглядi, якi мiстяться в контейнерах
або в первиннiй упаковцi, масою нетто понад 2 кг:
з вмiстом 31 мас. % або бiльше какао-масла чи з
- - 1806 20 10 00
вмiстом у сумi 31 мас. % або бiльше какао-масла i
молочного жиру
з вмiстом у сумi 25 мас. % або бiльше, але менш як
- - 1806 20 30 00
31 мас. % какао-масла та молочного жиру
iншi:
- - [1806 20 5]
з вмістом 18 мас. % або більше какао-масла
- - - 1806 20 50 00
крихти молочного шоколаду
- - - 1806 20 70 00
шоколадна глазур
- - - 1806 20 80 00
iншi
- - - 1806 20 95 00
iншi, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв:
- [1806 3]
з начинкою
- - 1806 31 00 00
без начинки:
- - 1806 32
з доданням зерен зернових культур, горiхiв або
- - - 1806 32 10 00
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- - - 1806 32 90 00
- 1806 90
- - [1806 90 1]
- - - [1806 90 11]
- - - - 1806 90 11 00
- - - - 1806 90 19 00
- - - [1806 90 3]
- - - - 1806 90 31 00
- - - - 1806 90 39
- - - - - 1806 90 39 10
- - - - - 1806 90 39 90
- - 1806 90 50 00
- - 1806 90 60 00
- - 1806 90 70 00
- - 1806 90 90 00
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плодiв
iншi
iншi:
шоколад i шоколаднi вироби:
шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки:
якi мiстять алкоголь
iншi
iншi:
з начинкою
без начинки:
вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв
iншi
кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники,
виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао
пасти, що мiстять какао
готовi вироби, що мiстять какао та використовуються
для виробництва напоїв
iншi

У таблиці, в дужках [...], вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для
зв'язки між «батьківськими» і «дочірніми» кодами.
Джерело [6]

Отже, у таблиці 1 розглянуто послідовність визначення коду за УКТ ЗЕД
для шоколадних цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%».
На першому етапі за номенклатурним класифікатором – «Український
класифікатор товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності»
шоколадні цукерки ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%» нами віднесено
до розділу ІV(16-24) – Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi
напої i оцет; тютюн та його замiнники .
Другим етапом було визначення номеру групи, за допомогою українського
класифікатора та програмного забезпечення MD Office [6]. Як це визначено у
таблиці1 шоколадні цукерки ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%»
відносяться до група 18 «Какао та продукти з нього».
Третім етапом було встановлення товарної позиції для шоколадних
цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%» 1806 «Шоколад та iншi
готовi харчовi продукти з вмiстом какао».
Четвертий етап – це встановлення товарної підпозиції - 18 06 90 - інші
(походить від 18069011 «шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки»).
У цій товарній підпозиції термін «з начинкою» стосується цукерок, які
складаються з центральної частини, яка виготовляється, наприклад, сушених
фруктів, фруктової пасти, лікерів, марципану, горіхів, нуги, карамелі, або
сумішей цих продуктів, покритої шоколадом. Суцільні цукерки, що містять,
наприклад зернові культури, фрукти або горіхи (цілі або подрібнені), повністю
залиті шоколадом, не розглядаються як шоколад «з начинкою».
Останнім етапом було встановлення товарної підкатегорії. Оскільки
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шоколадні цукерки входять до наступних груп: 1806 90 11 00 – які містять
алкоголь та 1806 90 19 00 – інші, то для шоколадних цукерок ТМ Lindt «Lindor
Truffles Extra Dark 60%» доцільно визначати код 1806 90 19 00 «інші». Варто
зауважити, що до підкатегорій 1806 90 11 00 і 1806 90 19 00 не включаються
шоколадні цукерки, вироблені виключно з шоколаду одного типу.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що для шоколадних
цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%», під час митного
оформлення, потрібно використовувати код УКТ ЗЕД - 18 06 90 19 00.
З’ясовано, що під час проведених розрахунків з’ясовано, що відповідно до УКТ
ЗЕД шоколадні цукерки входять до наступних груп: 1806 90 11 00 – які містять
алкоголь та 1806 90 19 00 – інші, а для підкатегорій 1806 90 11 00 і 1806 90 19
00 не включаються шоколадні цукерки, вироблені виключно з шоколаду одного
типу.
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Annotation. In the article it is determined that the problem of legal provision regulating
customs activity is not solved yet. In such circumstances, it is very important for the subjects of
foreign economic activity that carry out the movement of chocolates to reliably identify the code of
UKT Foreign Trade, which allows to correctly draw up a customs declaration, that is, properly
execute customs clearance and determine the complex of necessary customs payments. It was
clarified that during the customs registration of TM Lindt chocolate sweets Lindor Truffles Extra
Dark 60% you should use the code UKT FEA: 18 06 90 19 00.
Key words: Ukrainian HS code, chocolate sweets, customs clearance, foreign economic
activity.
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Анотація. В роботі подано аналіз основних аспектів проведення рекламної діяльності
представниками малого та середнього бізнесу в Україні. Розглянуто основні шляхи
використання поліграфічної продукції для просування підприємств. У статті представлено
інформаційну та функціональні моделі популяризації підприємств малого та середнього
бізнесу, які демонструють функціонування процесів проведення самої рекламної кампанії
таких підприємств. Розроблені під час дослідження моделі демонструють основні процеси
рекламної кампанії підприємств. Висновки містять аналіз переваг використання
поліграфічної продукції підприємствами-початківцями.
Ключові слова: реклама; малий та середній бізнес; поліграфічна продукція;просування
продукції; інформаційна модель; функціональна модель.

Вступ.
Поштовх в економічному розвитку сьогодні отримують підприємства
малого і середнього бізнесу. Особливої уваги заслуговують місцеві
(регіональні) підприємства, які на широкий український ринок ще не вийшли,
але можуть стати гідним конкурентом на ринку збуту певних товарів і послуг.
Важливим кроком у цьому буде правильна організація рекламної кампанії
таких підприємств, залучення додаткових ресурсів та збільшення клієнтської
бази. Як правило, підприємства-початківці, які ще не мають достатньо великого
доходу і широкої клієнтської бази, економлять витрати фінансових ресурсів на
рекламну діяльність, тим самим звужуючи свою клієнтську базу лише до
локального споживача. Підприємствам варто пам’ятати, що рекламна
діяльність вносить свій внесок в розвиток економіки, забезпечує ефективне
просування нових товарів і супутніх послуг. При таких обставинах
найефективнішим засобом популяризації місцевого бізнесу може стати
застосування рекламно-поліграфічної продукції.
Мета дослідження – обґрунтувати доцільність створення рекламнополіграфічної продукції для просування малого та середнього бізнесу в Україні
Реалізація мети передбачає розв'язок таких завдань: визначення
та
аналіз
наукових та навчально-методичних джерел; визначення сутності створення
рекламно-поліграфічної продукції для просування малого та середнього
бізнесу; створення інформаційної та функціональної моделей задачі.
Основний текст.
Особливість сучасної реклами полягає в тому, що вона дозволяє не тільки
проінформувати потенційних споживачів тої чи іншої послуги, але і допомагає,
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оскільки покупці з її допомогою вже будуть проінформовані про послуги, їхню
ціну та якість, що дасть їм змогу здійснити правильний вибір.
При плануванні, розробці та реалізації рекламних заходів щодо
популяризації малого та середнього бізнесу, важливим аспектом є визначення
ефективності їх реалізації. При цьому варто застосовувати різноманітні моделі
та підходи, ефективність яких залежить від різних умов та факторів, що
визначаються особливостями господарської системи, економічного стану
країни, здійснення діяльності надання послуг, та різноманітної пропонованої
продукції.
Дослідженням даної проблематики займалася численна кількість
українських та зарубіжних вчених. Сьогодні питання визначення ефективності
реклами все ще залишається актуальним. Значний внесок у дослідження
проблем визначення ефективності реклами зробили вчені: Ф. Котлер,
Г. Армстронг, які досліджували рекламу в системі маркетингових комунікацій
підприємства, фактори впливу, види та основні способи визначення її
ефективності. Дослідники В. Герасимчук, Г. Почепцов аналізували рекламу як
один із основних елементів забезпечення ефективного управління діяльністю
підприємства. Д. Аакер, А. Дейян, Ч. Сендідж обґрунтували важливість
рекламної діяльності та необхідні вимоги формування ефективної реклами
товару або послуги.
Вчені по різному визначають поняття «реклама», проте її головне завдання
залишається спільним.
Г. Почепцов визначає рекламу як цілеспрямовану передачу інформації не
особистого характеру, яка спрямована на покупця з метою просування
інформації на ринку за певну плату [8]. На думку C. Гаркавенко, реклама – це
впливовий інструмент підприємства для модифікування поведінки покупця,
привернення його уваги до товару чи послуги, створення позитивного образу, а
також можливість показати значимість та корисність свого товару [6].
У сфері реклами послуг малого та середнього бізнесу часто виникає
проблема у визначенні ефективності роботи підприємства. Проблема є
актуальною, оскільки оцінювання того, наскільки реклама є ефективна дозволяє
отримувати інформацію про доцільність її використання, які результати від
окремих засобів її поширення, форми найкращого впливу на потенційних
споживачів. Попри це у рекламній діяльності немає можливості точно
визначити чи розрахувати наскільки конкретна реклама для конкретного
підприємства буде ефективна. На це можуть впливати такі причини:
1. Реклама виступає як фактор, який визначає маркетинг та його
результативність. Але окрім реклами на реалізацію послуг впливають й такі
елементи, як рівень конкуренції, стан сьогоднішнього ринку та інші. При такій
кількості різних факторів, що впливають на ефективність реклами, зрозуміти
їхній вплив практично неможливо.
2. Одні і ті ж засоби по різному впливають на різних споживачів. Тому
неможливо передбачити конкретну поведінку одного із них.
3. Ринок є динамічним, і на ньому присутні випадкові події, котрі в свою
чергу, по різному можуть впливати на рекламу послуг підприємства [10].
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Відмінність маркетингової інновації від інших полягає у такому: якщо
впровадити абсолютно новий метод, такий, який підприємство ще не
використовувало для своєї рекламної діяльності, то така зміна може стати
значним проривом у порівнянні з тими методами, які використовувались
підприємством раніше[4].
Фахівці підрахували, що новітні рекламні технології більше захоплюють
клієнтів. Вони легко засвоюються і є значно ефективнішими, їхнє застосування
здатне збільшити обсяг продажів представлених послуг на 20-45% [3].
Для просування продукції та послуг підприємств малого та середнього
бізнесу, доцільно використовувати поліграфічну рекламу, яка має ряд своїх
переваг: дешевизна виготовлення; легкість розповсюдження; відсутність
потреби у використанні додаткових пристроїв виводу інформації; швидкість
виготовлення матеріалу; тривалий рекламний контакт з споживачем; зручне
подання складної інформації, що важко запам'ятовується; висока ефективність
для візуального сприйняття інформації [5].
Якісна поліграфія – це візитна картка підприємства. Вона може носити як
інформативний, так і рекламний характер. Іміджева поліграфічна продукція
(перекидні календарі, каталоги, плакати), подарована споживачу, здатна
привернути увагу вторинної аудиторії (партнерів, знайомих, родини).
До основних видів рекламної поліграфії варто віднести: буклет; брошуру;
листівку; календар кишеньковий; календар квартальний; календар
настінний [4].
Важливим завданням перед безпосереднім створенням рекламнополіграфічної продукції є побудова моделей для кращого розуміння процесів,
які відбуваються в середині підприємств.
Інформаційна модель будується за допомогою формальної мови і показує
найважливіші інформаційні процеси, які пов’язані з об’єктом дослідження та
висвітлює його типові властивості (рис.1).
В розробленій інформаційній моделі важливо зрозуміти зв’язок між усіма
суб’єктами, які беруть участь в рекламній діяльності підприємства та
послідовність передачі даних.
Найбільш популярним методом, який допоможе підприємствам донести
інформацію про товар або послугу до споживача, є розповсюдження рекламнополіграфічної продукції. Згідно рисунку підприємство розроблятиме власну
рекламно-поліграфічну продукцію та розповсюджуватиме її. Поширення
рекламної продукції може відбуватись особисто, що залежатиме від виду
запланованої акції та її цілей. Такий спосіб поширення сприятиме прагненню
організації якнайшвидше і точніше досягнути результату – донесення
інформації про товари та послуги до потенційних споживачів. Таким чином, в
результаті розповсюдження інформації про підприємство, зростатиме попит на
її послуги і сам прибуток, що є головною ціллю організації.
Існує кілька моделей, які описують функціональну структуру явища та
об’єкту, що вивчається. Однією з багатьох є DFD-орієнтований метод, який
обрано для опису функціональної моделі проведення рекламної кампанії
підприємств малого та середнього бізнесу (рис. 2.).
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Рис. 1. Інформаційна модель проведення рекламної кампанії підприємств
малого та середнього бізнесу

Рис .2. Функціональна модель проведення рекламної кампанії підприємств
малого та середнього бізнесу
Дана діаграма складається з одного процесу – Рекламна кампанія
підприємства та трьох зовнішніх сутностей: Власник (директор) підприємства;
Клієнти; Працівники підприємства.
Власник (директор) підприємства надає загальну інформацію про
підприємство для проведення рекламної кампанії. Працівники, в свою чергу,
надають детальну інформацію про усі послуги, які надаються та їхню вартість.
Рекламна кампанія проводиться через розповсюдження рекламно-поліграфічної
продукції. Клієнти, які були проінформовані про діяльність підприємства та
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скористались її послугами залишають свої побажання та відгуки щодо
діяльності організації, які поміщаються в папку для зберігання.
Директор (власник) підприємства в результаті розповсюдження
поліграфічної продукції отримує звіти.
Для докладного розуміння процесу варто побудувати його
декомпозицію (рис. 3).

Рис. 3. Декомпозиція процесу проведення рекламної кампанії підприємств
малого та середнього бізнесу
На рис. 3. процес проведення рекламної кампанії підприємств малого та
середнього бізнесу розбито на 5 підпроцесів: обробка інформації;
структуризація даних; класифікація послуг; створення рекламної продукції;
оформлення звітів.
Після отримання загальної інформації від директора про підприємства, у
сховище даних, надходить оброблена інформація про основні та додаткові
послуги підприємства. Через структуризацію даних з побажань клієнтів
надходить інформація про найпопулярніші послуги та продукцію. Після
отримання від працівників інформації про товари та послуги, вони
класифікуються у єдиний каталог, що також зберігається у сховищі даних.
Для створення рекламної продукції та пізніше її розповсюдження
необхідне інформаційне наповнення про саме підприємство і продукцію чи
послуги, що знаходяться у каталозі. Інформація про послуги, що надавались
клієнтам оформлюється у звіти.
Висновки.
Реклама підприємств малого та середнього бізнесу сьогодні вимагає
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продуманого і зваженого підходу. В цілому, рекламна кампанія таких
підприємств багато в чому залежить від формату їхньої діяльності. Становище
реклами місцевих невеличких компаній на сьогоднішній день є на низькому
рівні. Рекламна кампанія регіональних підприємств повинна бути спрямована, в
першу чергу, на місцевого споживача. Для збільшення конкурентоздатності і
вихід на регіональний ринок, таким підприємствам необхідно збільшити не
лише клієнтську базу, а й дуже часто – якість послуг.
При грамотному управлінні й рекламі, можна досягнути швидкого
розвитку популярності малих підприємств на місцевому рівні, напрацювати
велику кількість постійних клієнтів, налагодити корисні зв'язки, а з часом і
розширити діяльність самого підприємства, кількість працівників та послуги.
Для популяризації малого та середнього бізнесу було розроблено моделі
створення та розповсюдження рекламно-поліграфічної продукції. Серед
переваг друкованої продукції можна виділити широке охоплення і відносну
лояльність цільової аудиторії, можливість використання під час масових
заходів, формування візуального образу установи, тривалий вплив на клієнтів.
Друкована реклама – це простий і доступний навіть малому бізнесу спосіб
поінформувати про товар або послугу.
Отже, поліграфічна продукція – перевірений часом, а значить, надійний
спосіб рекламної кампанії місцевих компаній. Запорука успіху у цьому –
оригінальний підхід і незвичайні дизайнерські рішення. Чим більше людей
побачить інформацію, тим більше буде потенційних клієнтів і покупців. З
іншого боку, невміле використання друкованої реклами може привести до того,
що вона буде поширюватися занадто широкому колу споживачів. Необдумане
тиражування і поширення друкованої реклами, звичайно, підвищить
впізнаваність підприємств, однак місцеве поширення поліграфічної продукції
приносить незрівнянно більші результати.
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Abstract. In the introductory article, the author argues that local (regional) enterprises
deserve special attention, since they have not yet come to the wide Ukrainian market, but can
become a worthy competitor in the market for the sale of certain goods and services. The purpose
of the research is to substantiate the expediency of creating advertising and printing products for
the promotion of small and medium business in Ukraine. Implementing purpose solution provides
the following tasks: identification and analysis of scientific and educational sources; definition of
the essence of creating advertising and printing products for the promotion of small and mediumsized businesses; creation of informational and functional models of the task.
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In the main part of the article, the author argues that scientists in different ways define the
concept of "advertising", but its main task remains common. The author presents the basic
definitions of "advertising". In addition, the author gives several advantages of using advertising
polygraphy to promote products and services of small and medium businesses.
The author states that the important task is to build models for a better understanding of the
processes occurring in the middle of enterprises. An information model is built using a formal
language and shows the most important information processes that are related to the object of the
study and highlights its typical properties. In the developed information model it is important to
understand the relationship between all actors involved in the company's advertising activities and
the sequence of data transmission.
The overall process of conducting an advertising campaign for small and medium-sized
businesses is subdivided into 5 subprocesses: information processing; data structuring;
classification of services; creation of advertising products; reporting.
In the conclusions, the author claims that the advertising of small and medium-sized
businesses today requires a well-considered and well-considered approach. In general, the
advertising campaign of such enterprises largely depends on the format of their activities. The state
of the advertising of local small companies to date is low. The advertising campaign of regional
enterprises should be directed, first of all, to the local consumer.
Key words: advertising; small and medium business; printing products; product promotion;
information model; functional model.
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Анотація. Досліджується проблема акмеологічності освіти та акме- педагогіки з
урахуванням акме- психобіологічного, нейропедагогічного, психогенетичного та
акмеологічного (морально соціо- акмеологічного) підходів. Проектується нейропедагогічна
комп’ютерно - акмеологічна інформаційна система, яка дозволяє зробити висновок
(видати відповідні рекомендації), що якісного акмепедагога можна виховати
(підготувати) лише із комп’ютерним застосуванням знань перелічених наук.
Ключові слова: акмеологія, совість, мораль, інформація, система, нейропедагогіка,
психогенетика, психо- біологія.

Вступ. В Національно-Технічному Університеті України «КПІ імені Ігоря
Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема
акмеології освіти та акме- педагогіка з урахуванням акме- психобіологічного,
нейропедагогічного, психогенетичного та акмеологічного (морально соціоакмеологічного) підходів. Головна мета Акме- освіти - допомогти, тим хто
навчається засвоїти методи, які дозволять самостійно знайти правильну
відповідь; навчити вмінню теоретично-практично моделювати при вивченні
будь-якої науки і бажанню, задоволенню від пошуку потрібних знань; виховати
любов (епістемофілію) до отримання знань. Крім цього креативний АкмеПедагог навчає: інноваційним технологіям, алгоритмам, методам, програмам
формування і досягнення мети, моделюванню невизначених «розмитих»
ситуацій, вмінню вирішувати проблеми і приймати якісні рішення в умовах «не
повної» інформації, досягати бажаного результату застосовуючи fuzzy технології, а також вмінню визначати власні потенційно-ресурсні можливості
(успадковані, освітні і виховані) на основі відповідних комп’ютерних
кібернетично-акмеологічних тестів, діагностик для професійного визначення,
орієнтації та працевлаштування. Акме- Педагог вчить - отриманню задоволення
від навчання і дослідницької роботи.
Основа. Сучасна освіта базується на психології, холонтропії та сучасній
науці – праксеологія. Сучасна Акме- педагогіка базується на самості та
інтелекті. Самість (Self) - розглядається через: самопізнання, само розуміння,
само ідентифікація, самоствердження, самовизначення тощо, а також через
самовдосконалення (self-improvement), самодостатність (self-sufficiency),
самоосвіту (self-education), самоповагу (self-respect), самоствердження(selfassertion), самостійність (independence), само мету (end in itself),
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самодіагностика (фізична, психічна, соціальна), само тестування, само
профорієнтацію. На основі самості формуються такі феномени, як
самовизначення, саморозуміння, самоствердження і самосприйняття,
самопрезентація і самоідентифікація, самодетермінація і самоорганізація,
самознаходження і самовираження, самоактуалізація і самореалізація тощо.
Кожен з перерахованих феноменів висловлює певний смисловий зміст,
характер і рівень реалізації самості і одночасно зростання-розвитку людини,
рівень його суб'єктивних можливостей в онтогенезі (а також у філогенезі та
культурно-історичному розвитку). Особливий зміст у розвитку самості індивіда
набуває саморозгортання, зростання-рух процесів саморозвитку та
самореалізації як двох структуроутворюючих розвитку індивіда в онтогенезі.
Результат дослідження. Таким чином, інноваційна освіта ґрунтується на
самості, інтелекті та когерентності розуму, розумових процесів, вихованні
та креативних дій особи на основі її філо- і онто- ґенезі. Інформаційноінноваційні погляди навчаємих формуються на основі когерентності внутрішніх
та зовнішніх факторів та процесів. Це здійснюється за рахунок: кількісних і
якісних змін у структурі світогляду або внутрішньої міри розуміння довкілля;
виникнення нових процесів, структур, інноваційних утворень з методології
пізнання довкілля. В наслідок цього по закінченні цих процесів когерентності
створюється нова модель, структура сприйняття світу у «фільтрах» сприйняття
довкілля людиною, тобто здійснюється реалізація інновації у поглядах,
світосприйнятті, технології життєдіяльності.
У Акме- освіті та акме- вихованні велике значення має епістемологія та
епістемофілія. Слово «епістемологія» походить від об’єднання двох грецьких
слів «епістеме» – знання та «логос» – вчення, закон. Актуальною є проблема
акмеологічності кібернетики, математики творчості в сучасній освіті,
тому що математика і кібернетика народжені людською психікою і як наслідок
їх можна розглядати як частину предметної галузі психології та акмеології
(епістемологія математична-кібернетична). І у цій якості математика і
кібернетика цікавлять психологію (акмеологію) методично і генетично як засіб
самопізнання і як наслідок народжений психікою. А генетичний аспект і
створює предмет акме- (психо) математично-кібернетичної епістемології.
Розуміння кібернетично-математичної акмеології (КМА) як особливої
специфічної науки базується на таких поняттях: КМА моделі і методи, КМА
засоби, акмеологічна епістемологія математики і кібернетики, акмеологічна
епістемологія математики і кібернетики у її онтологічному сенсі. Акмеологічна
кібернетично-математична епістемологія (АКМЕ) - на теперішній час
обмежується сферою КМА та АКМ моделями і методами, що вже розроблені та
розробляються у математичній психології та у психологічній математиці та
кібернетиці. АКМЕ розглядається автором в її філо- та онтогенетичному
аспектах. Предметом АКМЕ - є генетичний аспект пізнання людини.
Акмеологічна праксіологічна кібернетично-математична епістемологія
використовується для побудови акмеологічно - психологічної кібернетичноматематичної моделі людини та для акме- самопізнання. Досліджуються
проблема формування інноваційних поглядів молоді, що ґрунтуються на
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інтелекті та когерентності розуму і дій особи. Інформаційно-інноваційні
погляди наукової молоді розглядаються на основі когерентності внутрішніх та
зовнішніх факторів і процесів. В наслідок цього по закінченні процесів
когерентності створюється нова модель, структура сприйняття світу у
«фільтрах» сприйняття довкілля людиною, тобто здійснюється реалізація
інновації у поглядах, світосприйнятті, технології життєдіяльності. З метою
поліпшення якості навчання студентів та подальшого їх акмепрацевлаштування створений окремий підрозділ з проблем тестування,
діагностики та професіональної орієнтації студентів та всіх бажаючих.
Основними задачами підрозділу є: акмеологічна діагностика з використанням
методів акмеології: власні оригінальні емпіричні методи та методи розвитку:
лонгітюдний метод, біографічний метод, метод акмеологічного опису, метод
порівняльного аналізу пробільності знань, метод професіограм, психограм і
акмеограм, метод акмеологічних тренінгів, акмеологічні методи та технології
ігромоделювання, адаптовані методи з психології, соціології, педагогіки,
генетики, психогенетики тощо. Акмеологічна діагностика – комплексний аналіз
індивідуального стану особи з урахуванням таких чинників: фізіологічних,
психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних, соціологічних
тощо з метою дослідження динаміки розвитку особи та технологій досягнення
нею високого рівня професіоналізму та самореалізації. Основою
акмеографічного дослідження є динаміка професійно-особистісного розвитку
(+ або -): ‘вузькі місця’ та фактори, що заважають розвитку; особливості, що
змінюють мотивацію; акмеологічні технології розвитку особи. Акмеологічний
тренінг - це засіб оптимізації, підготовки, перепідготовки, підвищення рівня
професійної компетарності особи на основі програмно - цілевої технології.
Психолого - акмеологічне консультування – це спосіб акмеологічної підтримки
самовизначення людини як суб’єкта професійно- особистісних досягнень.
Процес психолого - акмеологічного консультування включає в себе три статті
роботи акмеолога - консультанта: індивідуальне психологічне консультування;
психологічна консультаційна робота з організаційного нормозадаючою групою;
психологічне забезпечення усього консультаційного процесу. Запропонований
підхід та організація працевлаштування на професійно - акмеологічному та
кіберакмеологічному рівні дозволяє якісно вирішити проблему з урахуванням
креативно-синергетичного та системного підходу. Створюються спеціалізовані
Кіберакмеологічні експертно-аналітичні ІС, які на основі професіограм та
акмеограм видають відповідні поради, рекомендації, технології поведінки,
методики, алгоритми тощо для студентів з метою їх якісного навчання та
гармонійного працевлаштування. Пропонується модель нової освітньої
технології, поліакмова модель акме- Особи, кібербіхевіористична модель тощо.
Висновок.
Авторами досліджується прикладна акмеологія педагогіки або
педагогічна акмеологiя - галузь науки акмеологiї, яка виникла порiвняно
недавно на межi природничих, суспiльних та гуманiтарних дисциплiн i вивчає
“... феноменологiю, закономiрностi i механізми розвитку людини на ступені її
зрiлостi i особливо при досягненнi нею найбiльш високого рівня у цьому
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розвитку”, а також, у більш вузькому розумiннi - процєсоволодіння людини
професією. Педагогічна акмеологія на сьогоднішній день є одним з найбільш
розвинутих напрямів прикладної акмеології. Власне, інтенсивний розвиток саме
педагогічної акмеології і послугувало потужним імпульсом для становлення
загальної акмеології та її прикладних напрямків. Мета педагогічної акмеології цілісний розвиток зростаючої людини як індивіда, особистості,
індивідуальності і суб'єкта життєдіяльності. Метою вивчення комп’ютерної
педагогічної акмеології є розуміння закономірностей розвитку зрілих людей
(професіоналів) під впливом акме- освітнього процесу. Авторське дослідження
грунтується на застосуванні інноваційної кібер- математичної психологоакмеологічної генетичної технології до проблеми психологічна акмеологія.
Abstract. Research the problem creative acmeology education and acmeology pedagogic on
the base acme- psycho- biological, neuron- teacher economist, psycho- genetic and acmeology
(moral social- acmeology) method of approach. Project neuron- teacher computer - acmeology
information system for create quality acme- teacher on the base use computer science.
Key words: acmeology, conscience, moral, information, system, neuron- teacher, psychogenetic, psycho- biology.
Стаття відправлена: 18.01.2019 г.
© Антонов В.М., Дученко М.М.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ
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Анотація. Стаття присвячена теоретичному розгляду аспектів формування
професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки в
педагогічному коледжі. Розкрито сутність ключових понять дослідження «професійна
компетентність вчителя музики», «фахова підготовка вчителя музики», «педагогічний
коледж». Запропоновано авторський підхід до трактування професійної компетентності
майбутнього вчителя музики, що ґрунтується на інтегративних та етно-культурологічних
засадах формування професійно-ціннісних орієнтирів особистості майбутнього фахівця.
відзначаємо особливе значення педагогічних коледжів, навчально-виховний процес яких
спрямований на формування креативної особистості майбутнього вчителя музики,
розкриття творчого потенціалу кожної особистості студента.
Ключові слова: музична педагогіка, професійна компетентність, вчитель музики,
педагогічний коледж, фахова підготовка.

Вступ.
Особливості сучасного освітнього простору та специфіка педагогічної
діяльності висувають сьогодні перед учителем низку нових вимог до
особистості педагога, які в педагогічній науці визначаються як професійно
значимі особистісні якості. Останні характеризують інтелектуальну та
емоційно-вольову сторони особистості, суттєво впливають на результат
професійно-педагогічної діяльності, визначають індивідуальний стиль педагога,
що в кінцевому результаті формує професійну компетентність фахівця.
Формування професійної компетентності педагога – тривалий, складний та
багатогранний процес. Для успішного завершення цього процесу та досягнення
бажаних результатів необхідний постійний контроль на всіх етапах його
проходження і, що головне, усвідомлення кінцевої мети.
У формуванні сучасного типу мислення, у збереженні здоров’я
підростаючого покоління важливу роль відіграє активна взаємодія різних видів
мистецтва та різних видів художньої діяльності молоді. Йдеться про
загальнообов’язкову мистецьку освіту, яка сприяє формуванню якісного рівня
пізнання навколишнього світу підростаючим поколінням. Проблема художньоестетичного виховання молоді, яке здійснюється, насамперед, в процесі
спілкування з мистецтвом, набуває сьогодні досить важливого значення. При
цьому відбувається духовне становлення та особистісний розвиток особистості,
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збагачується її емоційно-естетичний досвід, формуються ціннісні орієнтири,
потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні.
Усе це вимагає досить серйозної уваги до підготовки педагогічних працівників
саме мистецького спрямування, зокрема вчителів музики, формуванню в них
відповідних професійних умінь, якостей, професійної компетентності, що
дозволить якісно здійснювати повноцінне музично-естетичне виховання
школярів, що призведе, без перебільшення, до піднесення загальної культури
всього суспільства.
Основний текст.
Говорячи про професійну компетентність учителя музики, зауважимо, що
це особливе педагогічне явище, яке передбачає не лише особистісну,
загальнопедагогічну характеристику фахівця, а й якість його музичнопедагогічної та музично-виконавської діяльності, специфіку мистецької сфери,
за допомогою якої здійснюється художньо-естетичний вплив на особистість.
Цю педагогічну категорію досліджено в працях таких вітчизняних музикантівнауковців, як С. В. Грозан, А. В. Козир, Л. М. Масол, М. А. Михаськова,
О. М. Олексюк,
Г. М. Падалка,
Т. М. Пляченко,
В. В. Рагозіна,
А. М. Растригіна,
О. Я. Ростовський,
О. П. Рудницька,
Р. А. Савченко,
О. П. Щолокова та інших представників сучасної мистецької освіти, які
розглядали теоретико-методологічні й експериментальні аспекти її
формування.
Зокрема,
у
музичній
педагогіці
Л. М. Масол
розроблено
багатокомпонентну структуру компетентностей, які набуває особистість у
процесі загальної мистецької освіти. Компетентність дослідниця трактує як
«інтегральний індикатор художньо-естетичної освіченості та вихованості» [6,
с. 246]. Усі компетентності науковець умовно поділяє на такі групи:
– особистісні (загальнокультурні), серед яких виокремлюються: ціннісноорієнтаційні, художньосвітоглядні, культуротворчі (зокрема етнокультурні,
полікультурні, культурно-дозвіллєві);
– функціональні, які автор пов’язує з певною предметною діяльністю
особистості: предметні або мистецькі (музичні, образотворчі, театральні,
хореографічні тощо); міжпредметні (естетичні та гуманітарні); метапредметні
(інформаційно-пізнавальні); саморегулятивні (самоосвіти, самовиховання,
самореалізації), креативні;
– соціальні, які формуються під час різних форм колективної художньотворчої діяльності (художньо-комунікативні та соціально-практичні) [13, с. 14].
Уся означена система компетентностей, визначена науковцем, закладена як
предмет формування в навчальній програмі з інтегрованого предмету
«Мистецтво», передбаченого для вивчення з 1 по 11 класи в закладах загальної
середньої освіти [7].
У працях ще однієї сучасної дослідниці Л. С. Аристової знаходимо
трактування професійної компетентності вчителя музичного мистецтва як
інтегральної професійної якості, сплав досвіду, знань, умінь і навичок учителя
[2].
Про професійну компетентність учителя музики як інтегративне утворення
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говорить також І. І. Полубоярина яка зазначає, що означене педагогічне явище
складається зі структурних компонентів (ключових компетентностей) і являє
собою комплекс музично-педагогічних знань, умінь, навичок, музичних
здібностей та якостей особистості, який проявляється через готовність до
творчої педагогічної діяльності. Науковець уважає, що професійна
компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва містить музичний
смак, музичні та акторські здібності, володіння методикою музично-естетичної
роботи з дітьми, володіння навичками гри на музичних інструментах, наявність
співочого голосу, вміння керувати хоровим та вокальним дитячим колективом
тощо [9].
А. В. Козир, звертаючись у своїх дослідженнях до проблеми професійної
компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін, зауважує, що
означена категорія повинна включати: широку ерудицію в галузі художньої
культури, педагогіки, психології, мистецтвознавства, естетики; володіння
практичними вміннями й навичками (педагогічними, психологічними,
хормейстерськими,
інструментально-виконавськими,
хореографічними,
художніми, акторськими); сформованість особистісних якостей та здібностей,
необхідних для успішного здійснення основних функцій викладача мистецьких
дисциплін – педагогічних (толерантність, комунікативність, організаторськоконструктивні здібності, зосередженість, тактовність, витримка, здатність до
емпатії, ідентифікації) та фахових. Із позиції мистецької освіти, на думку
А. В. Козир, компетентність визначається як сума психолого-педагогічних та
мистецтвознавчих знань, умінь та навичок, творчого використання цінного
досвіду, теоретико-прикладної готовності до його використання [5, с. 53].
Як зауважує О. П. Щолокова, компетентність учителя музики передбачає
не стільки знання та вміння, скільки здатність у будь-який момент знайти та
відібрати необхідні знання в інформації, якою він володіє [14, с. 16]. За
переконаннями О. М. Олексюк, реалізація компетентнісного підходу до
професійної освіти майбутніх учителів музики сприяє формуванню готовності
до ефективнішого розв’язання професійних проблем, до «управління гнучкими,
міждисциплінарними проектами», при цьому відбувається доповнення
ціннісно-смисловими,
морально-вольовими
та
поведінковими
характеристиками [8, с. 476].
Як бачимо, сучасні вчені, що досліджують феномен професійної
компетентності вчителя музики, у своїх визначеннях зазначають про такі
категорії як знання, вміння, досвід, особистісно-ціннісні якості, що дозволять
гнучко та якісно здійснювати музично-педагогічну діяльність.
Враховуючи те, що сьогодні в сучасній системі освіти на всіх її рівнях
суттєво збільшується увага до національних святинь, піднесення на вищий
рівень проблеми національного виховання підростаючого покоління,
визначення нових підходів щодо збереження та формування поваги до
нетлінних духовних надбань свого народу, завданням учителя музики в
закладах загальної середньої освіти є не лише навчання дітей мистецтву, але й
формування в них засобами мистецтва усвідомлення своєї національно-етнічної
приналежності, прищеплення розуміння національних цінностей, відчуття
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свого національного покликання в розбудові України, патріотизму, що сприяє
утвердженню власної гідності, внутрішньої свободи, гордості за Батьківщину.
В освітньому просторі людина заглиблюється в етнічну культуру свого
народу, пізнає національну самобутність регіону, а через них залучається до
світової загальнолюдської культури. Провідником культурного спадку етносів,
націй, спільнот є педагог, зокрема вчитель музики, покликаний залучити
молоде покоління до численних культурних цінностей, традицій, бути носієм
власної етнонаціональної культури та натхненником формування етнічної
самосвідомості. Саме тому ми переконані, що знання енто-національних
мистецьких надбань та здатність реалізувати їх у своїй музично-педагогічній
діяльності також мають стати показником професійної компетентності
сучасного вчителя музики.
Таким чином, здійснивши аналіз науково-педагогічних досліджень, ми
сформулювали поняття професійної компетентності вчителя музики у
наступному трактуванні: професійна компетентність учителя музики – це
система професійних та особистісних характеристик, що ґрунтується на
комплексі теоретичних знань, практичних навичок, досвіді в галузі мистецтва (а
також психолого-педагогічній галузі), ціннісних орієнтирах особистості, та є
показником здатності до творчої інноваційно-педагогічної діяльності на
інтегративних та етно-культурологічних засадах.
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики
здійснюється в процесі здобування фахової підготовки в закладах вищої освіти,
першим рівнем яких є педагогічні коледжі.
Проблема фахової (професійної) підготовки майбутніх учителів, в умовах
реформування системи освіти в Україні, є сьогодні надзвичайно важливою та
активно досліджуваною. Сучасні науковці (О. О. Абдулліна, Б. Г. Ананьєв,
О. Є. Антонова,
Г. О. Балл,
І. Д. Бех,
О. О. Бодальов,
Б. С. Бондар,
С. У. Гончаренко, О. А. Дубасенюк, М. Б. Євтух, І. А. Зязюн, Н. В. Кузьміна,
Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва, Н. Ф. Тализіна, Л. О. Хомич, Л. Л. Хоружа,
О. Г. Ярошенко тощо), визначаючи означену проблему пріоритетною в
педагогічній науці та практиці, досліджують її сутність, структуру, принципи та
методологічні засади організації процесу фахової підготовки майбутніх
учителів у закладах вищої освіти.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття
«підготовка» розглядається як «дія за значенням підготувати; запас знань,
навиків, досвід, набутий у процесі навчання, практичної діяльності» [3, с. 767].
Результатом підготовки є готовність, що визначається як «стан готового і
бажання зробити що-небудь».
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», професійною
підготовкою є здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або
спеціальністю. Це цілеспрямований процес навчання наявних (працюючих) і
потенційних (наприклад, студентів) працівників професійних знань та вмінь з
метою набуття навичок, необхідних для виконання певних видів робіт [10].
О. О. Абдулліна трактує поняття професійної підготовки як цілісну
систему, яку об’єднують відносно самостійні, але взаємопов’язані та
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взаємозумовлені
підсистеми:
суспільно-політична,
спеціально-наукова,
психолого-педагогічна,
загальнокультурна.
Здійснюється
професійна
підготовка студентів у системі навчальних занять із педагогічних та фахових
дисциплін та педагогічної практики, в результаті чого відбувається формування
особистості вчителя, його загальнопедагогічних та фахових знань, умінь і
навичок. [1, с. 57]
Аналіз наукових досліджень дозволяє виділити спільні риси у
потрактовуванні вченими поняття професійної (фахової) підготовки, які
передбачають єдність змісту, структури, цілей навчання та виховання
майбутніх учителів, а також способів реалізації ними набутих знань, навичок та
вмінь практичної діяльності. Звичайно, професійна (фахова) підготовка
майбутніх учителів, у тому числі й вчителів музики, передбачає таку цілісну
багатокомпонентну роботу зі студентами в закладах вищої освіти, яка
забезпечить формування професійно компетентного фахівця у тій чи іншій
освітній галузі. Говорячи про фахову підготовку майбутніх учителів музики,
йдеться про цілісну навчально-виховну систему, яка передбачає комплексне
поєднання загальної психолого-педагогічної та спеціальної (мистецької)
діяльності на навчальних заняттях, педагогічній практиці та в процесі активної
позанавчальної участі студентів у різноманітних мистецьких заходах
(конкурсах, фестивалях, концертах тощо), у результаті чого формується
професійна компетентність майбутнього вчителя музики.
Навчання студентів – майбутніх учителів музики – у закладах вищої освіти
є основною формою їхньої фахової підготовки та здобуття ними професійної
освіти. Ґрунтовне, цілеспрямоване формування професійної компетентності
майбутніх учителів музики розпочинається під час навчання у педагогічному
коледжі. Означена ланка педагогічної професійної освіти має велике значення
для фахової підготовки майбутніх учителів музики, оскільки саме тут
створюється підґрунтя, пропонується достатня теоретико-практична база для
формування професійної компетентності студентів, що в майбутньому
забезпечить ефективність їхньої продуктивної діяльності, уміння майбутніх
фахівців самостійно вирішувати педагогічні завдання, сприяючи особистісному
розвитку своїх вихованців.
У словнику української мови знаходимо визначення: коледж або колеж
(англ. college, фр. collège) – вищий (в Англії та США) або середній (у Франції,
Бельгії, Швейцарії та Канаді) навчальний заклад. У XIX столітті слово
перекладалося з англійської як Колегія або Колегіум і у цьому широкому змісті
може означати групу людей, які живуть за своїми внутрішніми правилами
[11, с. 217.].
Коледжі як навчальні заклади з’являються в країнах Європи, починаючи з
ХІІІ століття. Так, на початку ХІІІ століття коледжі з’являються у
Великобританії. Зокрема, у 1263 році був заснований Балліол-коледж при
Оксфордському університеті. На сьогодні у Великобританії коледжами
називаються окремі старовинні привілейовані середні школи (наприклад, Ітон,
Уїнчестер), а також окремі приватні навчальні заклади, малодоступні для
окремих сімей через високу оплату за навчання
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У ХІV столітті, зокрема, в 1304 році, у Франції з’являється одним із
перших Наваррський коледж, як складова частина Паризького університету. З
XVI століття коледжі починають сприйматися як альтернатива консервативним
університетам. Вони створювалися на базі бібліотек, в яких відбувалися
читання лекцій професорами. Деякі коледжі були пов’язані з діяльністю єзуїтів.
У США перші коледжі з’явилися в XVII столітті (за зразком англійських)
як вищі навчальні заклади, що готували священнослужителів та державних
службовців. На основі найбільш великих коледжів шляхом приєднання до них
медичних, юридичних, богословських шкіл (чи факультетів) у першій половині
ХІХ століття були створені перші університети. На сьогодні у США «коледж»
та «університет» є взаємозамінними поняттями та означають вищий навчальний
заклад, в якому можна отримати диплом бакалавра чи магістра, хоча зазвичай
коледжі менші за розміром.
В Україні майже до кінця XVI ст. не було загальних середніх і вищих
навчальних закладів. Українська молодь уже з середини XIV ст. прокладала
собі дорогу до навчання в західних університетах [12, с.444]. І лише з XVIXVIII століть в Україні з’являються коледжі, спочатку як колегіуми (колегіум
(лат. collegium − «товариство, співдружність», іноді колегія). Першим
колегіумом на українських землях став заснований у 1574 році заклад єзуїтів у
місті Ярослав (тепер Польща). На Правобережжі діяли колегіуми Василіян,
єзуїтів, піярів. Визначною та історично значимою була освітня діяльність
Києво-Могилянського колегіуму, який періодично то набував, то втрачав статус
академії, доки цей статус не було остаточно затверджено у 1701 році [4, с. 368].
На противагу колегіумам, навчання в яких було суворо регламентованим
за традиційною для Західної Європи схоластичною системою, викладання
здійснювалося латинською мовою за загальноєвропейськими методиками
гуманітарної освіти (що значною мірою призводило до втрати всіх ознак
національної ідентичності українців), на теренах України у ХVІІ столітті діяли
також і братські школи. Навчання в братських школах велося рідною мовою та
викладалися основи православ’я, арифметика, астрономія, музична грамота, а
також грецька мова [12, с. 466].
У ХІХ столітті (1864 р.), у результаті освітньої реформи, в Україні
з’являється нова типологія освітніх закладів, згідно якої всі типи початкових
шкіл було оголошено загальноосвітніми й названо початковими народними
училищами. Відбувається уніфікація навчання, що передбачала роботу
навчальних закладів за єдиним планом та програмою. Середніми освітніми
закладами стають гімназії. На початку 30-х років ХХ століття відбувається
чергова уніфікація вищої та середньої освіти в Україні. При цьому вищим
навчальним закладом стає інститут, а середнім – технікум, училище [4, с. 462].
І лише із здобуттям незалежності України та спрямуванням сучасної
освітньої системи на європейську інтеграцію, училища, які відповідали рівню
закладу вищої освіти та надавали освітні послуги в здобутті освітньокваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» та «бакалавр», почали набувати
статусу коледжів. Сьогодні, відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,
коледж – це заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету,
ISSN 2663-5720

94

www.sworld.education

Almanahul SWorld

Issue 1/ Part 1

академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям
ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні наукові
дослідження та/або творчу мистецьку діяльність [10].
Говорячи про фахову підготовку майбутніх учителів музики, в процесі якої
формується їхня професійна компетентність, ми відзначаємо особливе значення
педагогічних коледжів, навчально-виховний процес яких спрямований на
формування креативної особистості майбутнього вчителя музики, розкриття
творчого потенціалу кожної особистості студента. Метою освітньої діяльності
педагогічного коледжу є сприяння формуванню в особистості системи
цінностей та інтересів; зміна якості її діяльності на користь інтелектуальної та
творчої складових; ефективний розвиток індивідуальних здібностей;
формування професійної компетентності за обраним фахом, що в кінцевому
результаті забезпечить конкурентоспроможність особистості на ринку праці.
Висновки.
Таким чином, аналіз науково-педагогічних досліджень дозволили
визначити ключові поняття нашого дослідження. Зокрема, професійну
компетентність учителя музики ми потрактовуємо як систему професійних та
особистісних характеристик, що ґрунтується на комплексі теоретичних знань,
практичних навичок, досвіді в галузі мистецтва (а також психологопедагогічній галузі), ціннісних орієнтирах особистості, та є показником
здатності до творчої інноваційно-педагогічної діяльності на інтегративних та
етно-культурологічних засадах.
Фахову підготовку майбутніх учителів музики ми розуміємо як цілісну
навчально-виховну систему, що передбачає комплексне поєднання загальної
психолого-педагогічної та спеціальної (мистецької) діяльності на навчальних
заняттях, педагогічній практиці та в процесі активної позанавчальної участі
студентів у різноманітних мистецьких заходах (конкурсах, фестивалях,
концертах тощо), у результаті чого формується професійна компетентність
майбутнього вчителя музики.
Коледж – це заклад вищої освіти, що провадить освітню діяльність,
пов’язану із здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра
(молодшого спеціаліста). Педагогічний коледж відіграє значну, без
перебільшення, роль у фаховій підготовці майбутніх учителів музики.
Навчально-виховний процес означених закладів вищої освіти спрямований на
формування креативної особистості майбутнього вчителя музики, розкриття
творчого потенціалу кожної особистості студента.
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Abstract. The article is devoted to theoretical consideration of aspects of formation of
professional competence of future music teachers in the process of professional training in the
pedagogical college. The essence of the key concepts of the study "Professional competence of the
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teacher of music", "professional training of the teacher of music", "pedagogical college" is
revealed.
It was found out that the pedagogical category "professional competence of the teacher of
music" is researched in the works of a number of domestic musicians-scientists who are
representatives of contemporary artistic education who considered theoretical-methodological and
experimental aspects of its formation in the process of professional training of the individual.
The author's approach to the interpretation of the professional competence of the future
teacher of music, based on the integrative and ethno-cultural principles of the formation of
professional-value orientations of the personality of the future specialist is proposed. It was found
out that the professional competence of the teacher of music involves not only the personal, general
pedagogical characteristic of the specialist, but also the quality of his musical-pedagogical and
musical-performing activities, the specifics of the artistic sphere, through which the artistic and
aesthetic influence on the person is carried out.
The professional training of future teachers of music as a holistic educational and
educational system is envisaged, which provides for a comprehensive combination of general
psychological and pedagogical and special (artistic) activities in educational classes, pedagogical
practice and in the process of active extra-curricular participation of students in various artistic
events (contests, festivals, concerts etc.), resulting in the formation of professional competence of
the future music teacher.
The special significance of pedagogical colleges, the educational process of which is aimed at
forming the creative personality of the future teacher of music, revealing the creative potential of
each student is substantiated. It is noted that during the studies at the pedagogical college, a
thorough, purposeful formation of the professional competence of future music teachers begins. The
indicated link of pedagogical vocational education is of great importance for the professional
training of future music teachers, since this is where the foundation is created, a sufficient
theoretical and practical basis for the formation of professional competence of students is
proposed, which in the future will ensure the effectiveness of their productive activities, the ability
of future specialists to independently solve pedagogical tasks, contributing to the personal
development of their pupils.
Key words: musical pedagogy, professional competence, teacher of music, pedagogical
college, vocational training.
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Анотація. У статті висвітлено проблему використання мобільних технологій у
процесі формування соціокультурної компетентності студентів закладів вищої освіти на
заняттях української діалектології. Проаналізовано додатки для мобільних пристроїв, що
допомагають опановувати територіальні різновиди окремих мов світу, орієнтуватися в
діалектному мовному середовищі; стають у нагоді у процесі дослідження говорів; сприяють
виявленню статики та динаміки мовних елементів, уточненню ареалів поширення певних
діалектних явищ. Висвітлено потенційні можливості використання мобільних технологій у
процесі дослідження та вивчення говорів української мови.
Ключові слова: діалектологія, мобільні технології, мобільні пристрої, соціокультурна
компетенція, мобільний додаток

Вступ. Невід’ємною частиною сучасного життя стало використання
інформаційних технологій. У сучасному постіндустріальному суспільстві їх
потребують і без них важко уявити різні сфери: виробничу, політичну,
соціальну, духовну. Інформатизація проникає й в освітній процес. Методисти,
педагоги-новатори постійно намагаються віднайти, удосконалити методи
навчання. У пріоритеті є пошук нових засобів, які б сприяли інтенсифікації
процесу навчання, його індивідуалізації, досягнення високої ефективності. Нині
чільне місце серед таких засобів займають мобільні.
За своїми функційними можливостями, необхідними для організації
навчальної діяльності, більшість мобільних пристроїв співставні з комп’ютером
і дають можливість: створювати, переглядати й редагувати документи;
завантажувати й встановлювати програми; виходити в мережу інтернет;
переглядати відеоматеріали; записувати та прослуховувати аудіоматеріали;
фотографувати; обмінюватися інформацією через електронну пошту чи
спеціальні додатки; сканувати й розпізнавати інформацію; перекладати з однієї
мови на іншу; забезпечувати відео- та аудіозв’язок тощо.
Мобільні пристрої дають змогу не тільки збагатити процес викладання,
надаючи інформаційну та методичну підтримку лекцій та практичних занять,
уможливлюють використання нових способів розробки навчального контенту, а
й задовольняють потребу учнів та студентів у повсюдному й невідривному
доступі до навчальної інформації, що дає змогу забезпечити безперервність і
цілісність навчального процесу; підвищують мотивацію учасників навчального
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процесу; розвивають навики до неперервного навчання; забезпечують
зворотний зв’язок із викладачем; враховують індивідуальні особливості
студенів й учнів, зокрема й людей з особливими потребами; створюють
персоніфіковане навчальне середовище; уможливлюють застосовування в
навчальному процесі найновіші технології тощо [4]. Крім того, мобільні
пристрої легкі та компактні. У них можна завантажити навчальні матеріали, що
позбавляє від необхідності носити на заняття начальні підручники й посібники
на друкованій основі.
Попри те, що проблема мобільного навчання не нова і їй приділено низку
публікацій зарубіжних і вітчизняних науковців і методистів (див., наприклад,
праці Д.В.Погуляєва, С.О.Семерікова, Ю.В.Триуса, Агнес Кукульської-Х’юм,
Стівена Луміса), досі відсутня методика застосування мобільних засобів у
процесі вивчення окремих дисциплін, зокрема філологічного спрямування.
Крім того, проблема формування соціокультурної компетентності майбутніх
учителів-словесників перевжно розроблена в методиці викладання іноземних
мов і майже відсутня в україністиці, а відтак – і в українській діалектології, що
й зумовлює актуальність наукової розвідки.
Мета дослідження – зробити аналіз можливостей та окреслити
перспективи використання мобільних технологій у процесі формування
соціокультурної компетенції студентів на заняттях української діалектології.
Основний текст. Вивчення й дослідження говорів української мови має
важливе значення. Відомо, що говірки впливають на усне та писемне мовлення
учнів, тому вчитель повинен знати особливості місцевого діалекту, який
відбивається на мовленні дітей. Озброєння такими знаннями допоможе
педагогові попередити помилки в усному та писемному мовленні, зумовлені
впливом говорів; навчити школярів літературній мові; виховувати в них
культуру спілкування.
Нині діалектології відведено важливу роль серед інших напрямів
лінгвістичних досліджень, оскільки вона дозволяє виявити витоки живого
слова, заглибитися в народну культуру етносу. Проте відсутність достатньої
кількості лінгвогеографічних даних, достовірного фактичного матеріалу не
завжди повною мірою дозволяє визначити межі діалектів, ареали поширення
тих чи тих мовних і культурних явищ. З огляду на це більшість підручників і
посібників із діалектології дають загальну характеристику мовнотериторіальних утворень. Постійно удокладнювати та подавати нову, найбільш
актуальну інформацію в друкованих версіях навчальної літератури немає сенсу
з прагматичної точки зору. Інша річ – робити оновлення навчальних матеріалів
в електронному посібнику. Це не вимагає ні великих часових, ні матеріальних
витрат. Таке видання можна завжди мати з собою, завантаживши в мобільний
пристрій (електронну книгу, планшет, смартфон). Якщо ж зробити електронний
посібник з діалектології у вигляді додатка для мобільної платформи, то це
дозволить його оновлювати в пристрої в автоматичному режимі.
Електронний посібник має й інші переваги над друкованим: він дає змогу
користуватися графікою та мультимедіа, тестовими технологіями тощо (див.
докладно [2]).
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Такий вид посібника допомагає розвивати аудіальні здібності. Одночасне
прослуховування говірок і спостереження за транскрибованим варіантом тексту
сприяє засвоєнню фонетичної транскрипції, вмінню розрізняти звуки, властиві
діалектному мовленню. Згодом практика слухового сприймання, зчитування й
транскрибування
допоможе студентам краще відтворювати звукописом
прослухані автентичні тексти.
Прослуховування монологів, діалогів й інтерв’ю з діалектоносіями є
важливим ще з огляду на те, що текст є головним соціокультурним
компонентом змісту навчання.
За допомогою мобільного пристрою з можливістю доступу в мережу
інтернет на заняттях з діалектології та під час підготовки до них можна перейти
на сайти, які містять важливу та корисну інформацію. Такими, наприклад, є
сторінка відділу української діалектології Інституту української мови
Національної
академії
наук
України
(http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/de
fault.aspx (дата звернення 18.01.2019)) тощо.
Ознайомитися з живим говірковим мовленням є одним з основних завдань
діалектологічної практики. Інтерв’юер повинен бути підготовлений до роботи з
діалектоносієм. У процесі проходження практики «основну увагу звертають на
формування умінь слухати мовлення, записувати як вручну, так і з допомогою
наявних технічних засобів» [3, c. 76]. Серед останніх найбільш зручними є
мобільні пристрої: цифровий диктофон, мобільний телефон, смартфон,
планшет.
Збирач діалектного матеріалу стає свідком не тільки мовного, а й
культурного, духовного життя регіону. Безпосереднє перебування дослідника в
обстежуваному регіоні, занурення в атмосферу культури, соціальних норм,
звичаїв і традицій теж є ефективним засобом формування соціокультурної
компетентності. Загалом «процес пізнання об’єктивного світу – це складне
переплетіння етно- й лінгвогностичних елементів осмислення його образу» [1,
с. 73].
Під час збору народних говорів студенти збагачують свої знання про
народний побут, звичаї, обряди, особливості народного господарювання,
сімейні стосунки тощо. Тому, крім вербального (словесного) плану, необхідно
враховувати й інші – акціональний (виявлення в діях учасників обряду),
агентивний (виявлення діячів), реалемний (предметний), локативний
(просторовий), темпоральний (часовий). Значна частина мобільних пристроїв
дає змогу записувати відео, робити фотографії, тобто фіксувати не лише
вербальні, а й невербальні знаки духовної культури.
Під час багатоденної діалектологічної експедиції, яка передбачає
обстеження кількох віддалених говірок, корисними будуть функції карт,
навігації. За допомогою них можна зорієнтуватися на місцевості, прокласти
маршрут до місця призначення. Крім того, за допомогою спеціальних додатків
або відомостей із мережі інтернет можна знайти необхідну історичну та
суспільно-економічну характеристику населеного пункту (точна його назва;
відомості про можливе перейменування; відомості про його утворення: коли і
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ким заснований, звідки були поселенці, чи були дозаселення з інших територій;
які зміни в населенні відбулися протягом останніх десятиліть чи 50-70 років;
наявність автобусного та залізничного сполучення, відстань до нього; відомості
про культурні й освітні установи, підприємства й організації; орієнтована
чисельність населення; основні види господарської діяльності тощо).
На превеликий жаль, досі не створено спеціальні додатки для мобільних
пристроїв, які б забезпечували вивчення курсу «Українська діалектологія» або
давали відомості про регіональні мовні чи мовно-культурні особливості
України. У такому разі необхідним є вивчення закордонного досвіду.
На сьогодні в магазині для пристроїв на платформі Android існує невелика
кількість програм, спрямованих на виявлення діалектних особливостей певних
місцевостей:
додаток
«English
Dialects»
(https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.uk regional
(дата
звернення
18.01.2019)) спрямовано на виявлення ареалів поширення певних фонетичних
явищ та визначення їх статики/динаміки шляхом зіставлення з історичними
даними (попередніми опитуваннями). Наведемо приклад запитання: How do you
pronounce the word ‘three’? (Як ви вимовляєте слово ТРИ?). Варіанти
відповідей: а) three [θ]; b) three [f]; c) three [d]; d) three [t]. Після опитування
респондентові пропонується відмітити, носієм якого діалекту він є. Крім того, є
можливість простежити на карті, у якій місцевості Англії як вимовляють різні
слова;
- простежити мовні відмінності південної і північної частин В’єтнаму
допомагає
мобільний
додаток
«North&South
Vietnamese
dialect»
(https://play.google.com/store/apps/details?id=de.applett.northsouthvndialect&hl
(дата звернення 18.01.2019)). Програма покликана допомогти навчитися
говорити, слухати і відрізняти правопис слів у двох діалектних зонах цієї
країни;
додаток
«(주)낱말
우리말
방언
사전»
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wordnet.dic.dialect
(дата
звернення 18.01.2019)) подає відомості про лексеми, що вживаються в
літературній мові та в різних говорах Кореї (Пхеньянському, Хамгьонському,
Суельському, Йондонському, Чхунчхонському, Чоллаському, Пусанському,
Тегуському та Чеджуському). При цьому можна вибирати базовий або
розширений словник; словник маловживаних слів; словник, що залежить від
вікових та освітніх особливостей діалектоносіїв тощо. Додаток містить до двох
тисяч рубрик тезауруса та близько 13 мільйонів синонімів;
додатки
«日本全国方言辞典/Japanese
Dialect»
(https://play.google.com/store/apps/details?id=nktn.mmyt.dialectdictionary
(дата
звернення
18.01.2019))
та
«方言辞典»
(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.toyosu.dialect (дата звернення
18.01.2019)) ознайомлюють із мовними особливостями певних регіонів Японії.
В останньому з них є можливість пошуку слів за ключовими словами та за
префектурами (адміністративними одиницями Японії);
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- у магазині додатків є й програма-перекладач із класичної арабської мови
(мови Корану) на іракський діалект арабської мови (носіями якого є близько 36
мільйонів
осіб)
і
навпаки
«اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ
اﻟﻠﮭﺠﺔ
وﻗﺎﻣﻮس
»ﻣﺘﺮﺟﻢ
(https://play.google.com/store/apps/details?id=ali.alhadidi.Iraqi_Translator
(дата
звернення 18.01.2019)).
Отже, більшість мобільних застосунків, що стосуються діалектів,
переважно орієнтуються на мовний аспект, не беручи до уваги специфіку
соціокультурного середовища. Тому не зайвою була б функція засвоєння
діалекту на текстовій основі, вивчення і використання слів і фраз у різних
комунікативних сценаріях.
Отже, потенційними можливостями додатків з української діалектології
можуть бути:
- надання загальних відомостей про говори й наріччя української мови з їх
презентацією на карті України;
- тезаурус, який би охоплював лексику української літературної мови з
діалектними відповідниками; не зайвою була б можливість відображення на
карті місцевостей, у яких засвідчено таку ж або подібну словоформу;
- словник діалектних слів із прикладами їх використання в текстах або в
мовних ситуаціях;
- опитування респондентів за допомогою невеликих питальників із
метою: отримання інформації про сучасний стан говірок, виявлення їх
динаміки; з’ясування ареалогії певних діалектних явищ; з’ясування вікових
особливостей уживання слів; з’ясування семантики окремих назв на певній
території;
- онлайн доступ до діалектного фонофонду зі зразками мовлення
(бажано, щоб вони були укладені ще й за тематичним принципом, щоб мати
уявлення про культуру, традиції, побут, історію певних регіонів).
Не менш важливим, на наш погляд, є створення додатку з
лінгвокраїнознавчими даними, який би давав уявлення про звичаї, традиції,
етнографічні та мовні особливості регіонів України.
Розглядаємо можливість створення дистанційного курсу «Українська
діалектологія», адаптованого для мобільного навчання. Це дозволило б
студентам отримувати нагадування про терміни виконання поставлених
завдань, проходження тестових чи інших видів контролю, повідомлення про
результати оцінювання завдань, розсилка новин тощо.
Звісно, названі не всі можливі функції таких програм. Їх необхідно не
тільки доповнювати, а й реалізовувати.
Висновки. Сьогодні у процесі вивчення української діалектології мобільні
технології мають реальне застосування: за допомогою портативних пристроїв
можна знаходити необхідну навчальну та соціокультурну інформацію,
здійснювати запис та прослуховувати аудіозаписи говірок. Ще більшими є
потенційні можливості, які повинні допомогти краще засвоювати навчальний
матеріал, а також стати ще одним джерелом у дослідженні говорів української
мови, культурних особливостей регіонів України.
Подальші перспективи дослідження вбачаємо в пошуках нових способів
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застосування мобільних засобів із метою формування соціокультурної
компетентності студентів на заняттях української діалектології.
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Abstract. Using advanced information technologies is an integral part of modern life and this
process rapidly penetrates into the educational process. Methodists, innovating teachers constantly
try to find and improve teaching methods. The search for new tools that would help to intensify the
learning process to individualize and achieve its high efficiency are of great demand. Mobile
technologies make it possible to enrich the teaching process, meet the needs of students in wide
spreading and constant accessing educational information.
The problem of mobile learning is not new. But the methodics of mobile application in
teaching certain subjects, particularly of philological direction was not researched properly. The
aim of the research is to analyze the opportunities and to outline the prospects of mobile
technologies in the study of the Ukrainian dialects.
Most textbooks give a general description of dialects and their linguistic subdivisions.
Constant adding details and updating the most actual information in the print versions of textbooks
does not make sense from the pragmatic point of view. But updating information in the electronic
manual is quite grounded. It does not require a lot of time or expenses. This publication can always
be on you by just downloading to the mobile device (e-book, tablet, or smart phone).
Unfortunately special applications for mobile devices that ensure studying the course
"Ukrainian dialectology" or giving information on regional linguistic peculiarities of Ukraine have
not been created for presence.
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In this case it is necessary to study the foreign experience. Now the store for Android devices
suggests insignificant number of programs aimed at identifying specific dialect features of different
areas.
The potential possibilities of application of the Ukrainian dialects can be as follows:
providing the general information on the Ukrainian dialects with their presentation on the map of
Ukraine; thesaurus, which would cover the vocabulary of the Ukrainian language and dialect
counterparts; including the ability to be displayed on the map, where the same or similar word form
was traced; dictionary of dialect words with examples of their use in text or speech situations;
survey of respondents with small questionnaires in order to: obtain information on the current
status of dialects, identify their dynamics; clarify the arealogy of certain dialectal phenomena; find
the features of using words by speakers of different age; clarify the semantics of individual titles in
the particular area; online access to phonetic fund of dialect with speech samples (preferably, they
would be compiled also thematically to have an idea about the culture, traditions, way of life, the
history of certain regions).
Of course, all the possible functions of such programs can not be mentioned in this report as
it is necessary not only to complement, but also to implement them.
So, today mobile technologies with real application can be used in the process of
investigating Ukrainian dialects: they help with finding the necessary information, listening to
audio version of dialects. They have great potential for better acquiring the course material by
students. In addition they have to become the new source in the study of the Ukrainian language
dialects.
Key words: dialectology, mobile technology, mobile devices, social and cultural competence,
mobile application
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Анотація. У статті схарактеризовано особливості фахової підготовки майбутніх
педагогів початкової ланки освіти. Здійснено огляд сучасних нормативних документів у
сфері підготовки майбутнього вчителя початкової школи зарубіжжя. На основі
узагальнення світових освітніх тенденцій окреслено шляхи їх імплементації в освітній
процес педагогічних закладів вищої освіти України.
Ключові слова: підготовка, фахова підготовка, імплементація, світовий досвіт.

Вступ.
Вивчаючи можливості вдосконалення освітнього процесу, зокрема і
процесу підготовки майбутнього вчителя початкової школи, впровадження
інноваційних змін у професійну підготовку майбутніх учителів початкової
школи, важливо враховувати світовий досвід. Питання розвитку системи освіти
у світі традиційно є предметом вивчення вітчизняних науковців, які
досліджують різні аспекти світової педагогічної системи, а саме: тенденції
розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу (О. Локшина,
О. Матвієнко), професійну підготовку вчителів у Західній Європі в кінці ХХ
століття (Л. Пуховська), тенденції реформування середньої освіти розвинених
англомовних країн в контексті глобалізації (А. Сбруєва), трансформація
професійних функцій вчителя в умовах інформаційного суспільства США і
Канади (І. Гушлевська) тощо.
Аналіз представлених дисертаційних досліджень дозволяє зробити
висновок, що до основних тенденцій реформування загальної та професійної
освіти в зарубіжних країнах дослідники відносять такі: покращення якості
професійної підготовки майбутнього вчителя; організація значної кількості
національних наукових фондів та центрів, що активізують педагогічну
спільноту на нові наукові досягнення, розробку концепцій, навчальних
програм; співіснування в одному освітньому середовищі різних парадигм
навчання з метою удосконалення процесу навчання, підвищення якості
національних систем професійної освіти.
Основний текст. Вивчаючи особливості освітніх реформ початку XXІ
століття слід зауважити, що в контексті підвищення якості вищої педагогічної
освіти набуває поширення ідея підготовки майбутнього вчителя з опорою на
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впровадження стандартів професійної освіти. Зокрема, у дослідженнях
А. Сбруєвої висвітлено особливості розробки американських стандартів освіти
відповідно до трьох етапів професійної діяльності: підготовчого – педагогічна
освіта; початкового – стажування; основного – професійна діяльність.
Серед основних функцій державних стандартів дослідниця виділяє
наступні: відбір кандидатів для вступу у вищі педагогічні навчальні заклади;
оцінювання результатів навчання студентів; оцінка якості програм педагогічної
освіти; сертифікація учителів-початківців, що свідчить про успішне завершення
випробувального періоду та надає можливості для повноцінного вступу у
професійну діяльність; періодичне ліцензування вчителів та винагорода їх
успіхів на різних етапах діяльності тощо.
За А. Сбруєвою, канадські стандарти оцінки якості професійної підготовки
мають такі складові: цілі та цінності педагогічної професії; професійні
компетентності, набуті у результаті вивчення низки навчальних дисциплін;
класифікатор рівнів професійної діяльності [4].
Американські стандарти освіти охоплюють не лише етап підготовки
майбутніх учителів, але й регулюють стажування та подальший професійний
розвиток. Ці особливості побудови стандартів пов’язані з тим, що педагогічні
коледжі при університетах США переважно розраховані на 4-річний термін
навчання, але диплом педагога випускники отримують лише після 2-річного
стажування у школі та успішного складання кількох екзаменів. До того ж
передбачено безперервну освіту протягом усієї професійної кар’єри, оскільки
стандарти поширюються й на фахове зростання вчителів [2].
Дослідниками з’ясовано, як відбувається професійна підготовка вчителів у
навчальних закладах Великої Британії [2]. По-перше, упроваджуються освітні
національні стандарти. Цікаво, що зумисне створюються умови, щоб
педагогічні навчальні заклади конкурували між собою, коли хочуть отримати
студента. Залежно від цього сформована цілісна система Національних
стандартів професійної діяльності педагога. Вона реалізується за три етапи:
підготовка, вступ до професії, професійний розвиток, безпосередньо
професійна діяльність. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової
школи в університетах Великобританії зорієнтована на ґрунтовне опанування
студентами предметами, що вивчаються дітьми у початковій школі. Ціннісним
є також досвід щодо вивчення особливостей навчання та розвитку школярів із
особливими потребами. Варта уваги поширена практика запрошування кращих
шкільних учителів до освітньої діяльності в педагогічному університеті. Ця
система системи вищої освіти характеризується тривалим контролем
університету за трудовою діяльністю його випускників. Університет
зобов’язаний не менше року після випуску відслідковувати таку діяльність,
якщо виникає потреба, то консультувати.
Переконані, що проаналізований підхід до розробки стандартів може бути
врахованим і для української вищої освіти, а вдосконалення вітчизняних
Державних стандартів з урахуванням світових підходів дозволить оптимізувати
освітній процес. У США, Великій Британії, Канаді здійснюється стандартизація
освітнього процесу, тому суттєві зміни відбулися у використанні форм та
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методів для підготовки майбутніх педагогів. Загалом у педагогічній освітній
практиці вищих закладів освіти цих країн є збільшити час на виконання
самостійної роботи, водночас скоротити лекційні та практичні заняття. Лектори
організовують заняття, спираючись на принцип випереджального навчання,
коли для опрацювання беруться виключно базові питання з навчальної
дисципліни.
Своєю
чергою
практичні
заняття
організовані
за
урізноманітненими наповнені різноманітними формами й методами активного
навчання. Велика частка занять відбувається із залученням методу проектів,
проблемних технологій, методу театралізованих постановок тощо. У зв’язку з
поширенням інтернет-можливостей популярності набуває технологія
віртуального навчального заняття. Викладач працює зі студентами в
інтерактивному режимі, щоправда на відстані.
Зростає зацікавленість у залученні інформаційно-комунікаційних
технологій. Аналізуючи причини такого масового поширення інформаційнокомунікаційних технологій в освітній процес (В. Ауден, Т. Еліот, І. Мелюхін,
Д. Робертсон, Е. Тофлер) дослідники поступово вивели головні принципи, за
якими педагоги залучають зазначені технології в освітній процес:
«1) обов’язкове введення інформаційно-комунікаційних технологій з метою їх
подальшого використання до всіх курсів і програм педагогічної освіти;
2) контекстне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для
професійного розвитку, набуття вчителем індивідуального досвіду
використання набутих знань тощо; 3) підготовка вчителів до використання
інформаційно-комунікаційних технологій в межах традиційних форм навчання
та до зміни процесу навчання шляхом побудови інноваційного технологічного
навчального середовища» [1, с. 12].
Ще однією виявленою тенденцією у системі освіти за кордоном [3] є
всебічна індивідуалізація навчання. Зокрема, у США майбутні учителі
початкової школи згідно з стандартами опановують три навчальні блоки:
загальноосвітній, професійно-педагогічний (який передбачає вивчення
предметів: математика, читання, образотворче мистецтво, географія, історія,
співи, фізична культура), та безпосередня педагогічна практика у школі.
Слушним для подальшого використання у національній педагогічній
освітній системі є практика широкого використання авторських навчальних
дисциплін. Відповідно до встановленої навчальної системи у конкретному
закладі освіти надається можливість коригувати студентові його навчальний
план, обираючи до нього предмети з варіативного циклу.
Проте для отримання можливості обирати дисципліни з професійнопедагогічного циклу, потрібно успішно скласти Національний учительський
екзамен, що передбачає перевірку не лише рівня загальноосвітньої підготовки,
але й наявність комунікативних умінь. Відповідно до системи навчання у США
неможливо отримати диплом вчителя, якщо з профільних предметів оцінки
еквівалентні «задовільно» [3].
Професійна підготовка у вищих педагогічних навчальних закладах країн
Європейського Союзу характеризується чіткою спрямованістю на інноваційний
характер навчання. Внесення інноваційних змін в освітній процес передбачає не
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лише створення та впровадження новацій, але й перебудову у способі
діяльності та стилі мислення вчителя. Інноваційним підходом до підготовки
майбутнього вчителя є створення можливостей для виявлення індивідуальної
ініціативи, свідомого поглиблення власних знань, формування критичного
мислення тощо. Зважаючи на кращий європейський досвід у сфері освіти,
необхідно враховувати, що однією з основних вимог до підготовки сучасного
вчителя, зокрема початкової школи, є його здатність до інноваційних змін та
саморозвитку у процесі професійної діяльності.
Позитивний вплив на здійснення інноваційних змін у процесі підготовки
педагога має створення національних програм, центрів, фондів, що спонукають
студентів та вчителів до нових наукових здобутків, міжнародного
співробітництва, розробки авторських концепцій тощо. У європейських
державах ця ініціатива активно підтримується, здійснюється запровадження
цільового фінансування, що передбачає позики майбутнім вчителям, гранди
викладачам, залучення коштів на розробку нових програмних документів.
У Франції також популярна концепція підготовки компетентного педагога.
Головними компонентами реалізації цієї концепції стали принципи самоосвіти,
саморозвитку та самовдосконалення, завдяки ним майбутні учителі набувають
професійних умінь та навичок. Однак є принципово нові чинники у системі
французької освіти: об’єднання кількох складових у підготовці – предметної та
педагогічної. Така переакцентуація здійснюється щоб вивчені навчальні
предмети, набуті знання могли застосовуватися на практиці. Передбачається
кілька підготовок – загальну та спеціальну, яку учитель отримує в університеті,
а професійну необхідно здобути у спеціально створених центрах під час
безпосередньої педагогічної діяльності у школі. Як і в освітній системі США,
підготовка вчителя має практичну складову. Вважається, що лише реальний
освітній процес школи сформує інтерес до педагогічної праці, а також
сприятиме досягненню високого рівня професійної педагогічної підготовки.
У Німеччині професійна педагогічна підготовка вчителя початкової школи
зорієнтована на опанування дисциплін психолого-педагогічного циклу для
основної та додаткової спеціальностей, передбачає також проходження
педагогічної практики. Цікаво, що навчальні плани та програми у вищих
педагогічних закладах Німеччини вирізняються. Варіантність виявляється у
специфіці підготовки педагога початкової школи, тому діють індивідуальні
навчальні програми, розраховані відповідно до модульно-блокової системи.
Студентові, як і в інших країнах, пропонується перелік предметів за вибором.
Вважається, що це дозволить усунути суперечності між загальними вимогами,
що висуваються до майбутніх вчителів початкової школи та індивідуальними
здібностями, які виявляють студенти. Як і Великій Британії навчальний процес
характеризується скороченням кількості лекційних занять, натомість
збільшенням годин на проведення практичних та семінарських занять. Система
підготовки зобов’язує студента виконувати низку робіт: написання рефератів,
підготовка доповідей, виконання проектів. Лише повний обсяг виконаних умов
уможливлює допуск до складання іспитів. Німецька система освіти передбачає,
крім того індивідуальну роботу зі студентами., що є обов’язковою умовою
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допуску до складання екзаменів. Індивідуальна форма роботи зі студентами
займає значне місце в навчальному процесі.
Висновки.
Ознайомившись із міжнародним досвідом із організації процесу фахової
підготовки майбутнього вчителя початкової школи, переконані, що варто
удосконалювати вітчизняну систему вищої педагогічної освіти враховуючи
ключові напрямки розвитку систем освітньої, які визнані ефективними у
міжнародному освітньому просторі. Проаналізувавши досвід зарубіжжя можна
стверджувати, що ключовим завданням сучасної освіти є формування
високоосвіченого фахівця, здатного працювати в умовах інформаційного
суспільства, поглиблюючи власні знання та передавати їх учням. Виявлені
тенденції засвідчують актуальність нових підходів до підготовки майбутніх
педагогів. Особлива увага приділяється формуванню професійних
компетентностей учителів, висвітленню інноваційного характеру навчання,
підвищенню конкурентоздатності майбутнього педагога.
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Abstract. The article describes the peculiarities of the professional training of future teachers
of the initial level of education. The review of modern normative documents in the field of
preparation of the future teacher of elementary school of foreign countries is carried out. On the
basis of generalization of world educational tendencies, the ways of their implementation in the
educational process of educational institutions of higher education of Ukraine are outlined.
Key words: training, professional training, implementation, world education.

ISSN 2663-5720

111

www.sworld.education

Almanahul SWorld

Issue 1/ Part 1
DOI: 10.30888/2663-5720.2019-01-01-012

HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND
REFORM OF PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS IN FOREIGN
LANGUAGE IN MOLDOVA REPUBLIC’S UNIVERSITIES

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА РЕФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ
РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
Derbak О.А. / Дербак О.А.
Teacher / Викладач
Alfred Nobel University
Університет імені Альфреда Нобеля
Анотація. У статті систематизовано етапи розвитку та реформування системи
вищої освіти Республіки Молдова. На підставі дослідження наукових праць інших науковців
та з урахуванням власних поглядів виокремлено чотири етапи такого розвитку:
дореволюційний, радянський, пострадянський та глобалізаційний. Подано їх ключові події та
визначено роль у формуванні освітнього простору в системі вищої освіти Республіки
Молдова. Проаналізовано особливості системи викладання іноземних мов у радянський та
пострадянський періоди. Визначено переваги глобалізаційного періоду при орієнтації на
провідний європейський досвід.
Ключові слова: освіта, вища освіта, педагогіка, викладачі, система освіти, еволюція
системи освіти.

Постановка проблеми. Освітні процеси у всьому світі визнані як одні з
найбільш динамічних у своєму розвитку. Традиційні форми та методи
навчання, притаманні пострадянським країнам, починають змінюватися
активними та інтерактивними, у т.ч. з використанням сучасних інформаційноосвітніх технологій. Проте реформи освіти, що диктуються зарубіжним
досвідом, не завжди можуть вдало адаптуватися у вітчизняні реалії та принести
бажаний результат. Важливу частину цього дослідження становить аналіз
освітніх реформ у галузі вищої педагогічної освіти у Республіці Молдова (далі
– РМ). Актуальним вбачається розгляд процесів розвитку та реформування
професійної підготовки вчителів іноземної мови до сьогодення з метою
визначення передумов сучасної професійної підготовки цих фахівців у
Молдові.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку та
становлення вищої педагогічної освіти Республіки Молдова висвітлено в
працях таких науковців, як В. Анікін, В. Аріон, Б. Бомешко, П. Голікова,
А. Дикусар, Е. Дніпров, М. Кікуш, О. Кузнєцова, Є. Корой, М. Пайу,
С. Сапожников, Л. Степан, В. Тірон, В. Чібирчіу. Проте суперечності у
поглядах науковців на вказаний розвиток вимагає більш ґрунтовного підходу
до систематизації його етапів.
Метою статті визначено дослідження питань розвитку та реформування
професійної підготовки вчителів іноземної мови в університетах Республіки
Молдова та формування авторського підходу до періодизації такого розвитку.
Основні результати дослідження. Екскурс у історію розвитку та
реформування системи вищої освіти Республіки Молдова, зроблений нами у
праці [1, с.15], дозволив виокремити чотири основні етапи такого розвитку:
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− перший етап – розвиток освіти та педагогічної думки у XIV–XIX
століттях;
− другий етап – формування вищої педагогічної освіти у XX сторіччі.
− третій етап – формування вищої освіти Молдови як учасника країни
Чорноморського регіону та створення єдиного європейського простору.
− четвертий етап – педагогічна освіта під час глобалізації.
Відповідно, першим етапом розвитку освіти в Молдові доцільно вважати
період від XIV-XIX століть. Як зазначає О. Кузнєцова, система освіти Молдови
у XV сторіччі була представлена в основному монастирськими школами.
Найбільш впливові школи були при Нямицькому, Молдовицькому,
Путницькому, та Каприянському монастирях. Учнями були переважно діти
бояр, духовенства та городян. Освіта була платною. Ці школи відіграли
важливу роль у підготовці вчителів, літописців, каліграфів, та переписувачів.
Перш за все в монастирських школах навчали письму, арифметиці, та
церковному співу [2, c. 89].
Також науковиця акцентує увагу на тому, що значну роль в освітній
діяльності відіграли Хирловський, Котнарський та Ясський колегіуми, які
існували з XVI до XVIІІ ст. Потреба в людях, які вміли б вести торгові записи,
писати ділові листи та робити розрахунки, виникла завдяки розвитку великих
міст, де була розвинута торгівля. У XVI-XVII ст. ці соціально-економічні
фактори зумовили розвиток колегіумів у містах [2, c. 89].
В. Анікін зазначає, що великою подією в розвитку педагогіки стало
заснування в 1833 році Кишинівської обласної (губернської) чоловічої гімназії,
яка стала першим світським закладом у Бессарабії. Чоловіча гімназія була
основним джерелом кадрів для Бессарабії. Її випускниками були понад 1450
учнів, які згодом стали студентами багатьох вищих навчальних закладів
Російської Імперії, та багато видатних особистостей, такі як воєначальники
П. Гейсман, Е. Матіас, голова ради міністрів Росії С. Вітте, посол Росії у
Франції А. Нелідов, архітектор А. Щусев та ін. [3, с.67]
Другим етапом розвитку педагогічної освіти в РМ можна вважати період
до розпаду Радянського Союзу (1930-1991 рр.).
Л. Бурменко у своїх дослідженнях зазначає, що освітній (культурний)
рівень населення на території сучасної Молдови станом на 1925 р оцінювався
як низький серед дорослих і серед дітей шкільного віку, наявним був
«величезний» відсоток неписьменності серед молдавського населення, 70%
дітей перебували поза школою: «Крім того, недостатній педагогічний кадр
вчителів, який міг би проводити роботу в школі за національним принципом.
Культурна відсталість молдаван, релігійність призводить до того, що
молдавське населення в своїй масі слабо відвідує школи ... ». Учителів з вищою
освітою було 6%, середньою – 64 %, початковою – 18 %, тих, що мали звання
вчителя – 12 % [4].
Б. Бомешко дійшов висновку, що в МАССР мав місце парадокс: тисячі
людей успішно закінчували школи лікнепу, але через кілька років знову
ставали неписьменними. Вони забували вивчене в школах, оскільки набуті
знання і навички виявлялися непотрібними в повсякденному житті. Не сприяв
ISSN 2663-5720

113

www.sworld.education

Almanahul SWorld

Issue 1/ Part 1

успішному навчанню і примусовий характер залучення до занять, що
практикувався в деяких селах [5].
В. Ільїн зазначав, що на той момент існувала «особлива потреба в
інженерах, педагогах ... давайте виростимо своїх культурних людей, дамо свої
культурні сили, вихідців з робітничого класу, бідняків, тобто рідних нам по
крові, які зуміють дати приклади і зразки, як треба будувати соціалістичну
вітчизну» [6].
Також слід звернути увагу на становище молдавських вчителів у
радянський період. Неодноразово вони зазнавали утисків з боку влади,
неодноразово були випадки доносів на вчителів та викладачів вищих
навчальних закладів за антирадянську пропаганду.
Б. Бомешко зазначає, що розвиток вищої педагогічної школи в Республіці
Молдова бере свій початок із заснування на базі Тираспольського
педагогічного технікуму Молдавського інституту народної освіти, який згодом
перейменують у Тираспольський державний університет імені Т. Шевченка [5].
С. Тірон, В. Аріон та М. Пайу зазначають, що основною метою радянської
влади була повна ліквідація неписемності на території Бессарабії. Саме з цією
метою майже 1500 вчителів початкових класів було направлено в Радянську
Молдову [7].
Згодом були засновані такі виші, які згодом стануть основою педагогічної
освіти в Республіці Молдова: Кишинівський державний інститут ім. Іона
Крянге (1940 р., Кишинів), Тираспольський державний університет (1940 р.,
Кишинів), Бєльцький державний університет ім. Алеку Руссо (1945 р., Бєльці),
Молдавський державний університет (1946 р., Кишинів).
Створення Кишинівського державного університету, медичного і
педагогічного інститутів, Молдавської філії Академії наук СРСР, а потім і
Академії наук, мережі галузевих науково-дослідних інститутів послужили тією
основою, яка забезпечила розвиток сфери економіки, культури і охорони
здоров'я Молдови в радянський і пострадянський період.
Випуск професійно підготовленого викладацького складу протягом цього
періоду красномовно виражається в таких фактах: у 1945 р. з 7320 вчителів
початкових шкіл 4,7 % мали вищі освітні кваліфікації і 25,8 % мали здобуті
сертифікати середньої освіти; решта вчителів початкової школи були
випускниками семирічної початкової школи; близько 36 % з них не завершили
сьомий клас; на додаток до цього школи гостро потребували вчителів
початкової школи (існувало близько 2860 вакансій) [4].
Починаючи з 1949 року Молдова була в змозі відправити певну кількість
молодих людей навчатися до вищих навчальних закладів у Москві та
Ленінграді. У той же час багато випускників вищих навчальних закладів у
Москві, Ленінграді, Києві, Чернівцях та інших містах – коструктори,
архітектори, економісти, вчителі початкових класів, інженери і техніки
прямували на роботу в Радянську Молдавію. У період між 1946 і 1950 роками
близько трьох тисяч вчителів початкових класів приїхали викладати в Молдову
[4].
Бюджетні асигнування на вищу освіту значно зросли, що дозволило
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зміцнити матеріально-технічну інфраструктуру вищих навчальних закладів,
будинки лабораторій, у т. ч. придбання обладнання та навчально-дослідних
матеріалів. Даний період характеризується посиленням вечірньої та заочної
форми вищої освіти.
Збільшення кількості студентів обумовлює збільшення кількості
випускників вищих навчальних закладів. Між 1951 і 1958 рр. було підготовлено
17637 фахівців, з яких понад половини були випускники інститутів учителів
початкової школи і педагогічних інститутів [4].
У розглянутий період збільшений попит на фахівців, підготовлених у
вищих навчальних закладах Радянської Молдавії, став очевидним. Серед них,
однак, відсоток фахівців молдавського походження був низьким. Наприклад,
станом на 1 грудня 1957 року лише 25,6 % фахівців у національній економіці
були молдавської національності [4].
Завдяки збільшенню кількості студентів у педагогічних вищих навчальних
закладах зросла кількість випускників вищих навчальних закладів. У період
1950-1958 рр. було підготовлено майже 9 тис. учителів. Станом на період 19651967 рр. приблизно 48 тис. учителів з вищою освітою викладали в школах
Молдавської РСР. Взагалі, у 1930-1991 рр. кількість студентів становила
приблизно 53 тис. осіб. Протягом цього періоду якість професорськовикладацького складу в цілому по республіці значно покращилася. У 1986-87
навчальному році з 43 тис. учителів (загальна кількість) 77,6 % були
випускниками вищих навчальних закладів і 16,7 % були проміжними
педагогічними фахівцями [4].
Третім етапом пропонуємо вважати період з 1991 до 2000 р. Цей період
був перехідним від радянського типу системи освіти до національної і
демократичної системи освіти. Нова концепція національної освіти була
розроблена і схвалена до 1994 року. Новий закон про освіту (1995) та інші
закони і правила вступили в силу. Вони являли собою правові основи реформи
освіти і допускали розробку нових освітніх принципів. Однією із заявлених
цілей реформи було узгодження системи освіти в Республіці Молдова з
європейськими системами освіти.
Радикальні зміни були внесені у зміст, організацію, структуру і управління
освітою в цілому і вищою освітою, зокрема. Були організовані нові моделі
навчальних закладів, включаючи вищі, середні школи, гімназії, коледжі та
професійні школи. Виникла нова серія державних університетів. Крім того,
кілька приватних вищих навчальних закладів з'явилися як альтернатива
державним установам [8].
Протягом всього лише одного 1991 року було відкрито три державних
вищих навчальних заклади. 1 серпня 1991 року в Комраті було відкрито
державний університет з метою відповісти на потребу у фахівцях для шкіл та
економіки в південній частині республіки, де компактно проживає населення
гагаузів і болгар. У 2002 році до університету було зараховано 1700 студентів.
У 1992 р. після збройного конфлікту на Дністрі між молдавськими
урядовими силами і сепаратистським режимом у Придністров'ї державний
педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка в Тирасполі був розділений на дві
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установи. Одна була евакуйована в Кишинів, і їй було надано статус
університету. Інший, нинішній державний університет у Тирасполі, набирає
близько 3200 студентів, більшість з яких вивчають педагогіку.
Досить новий інститут, Кагульский університет (7 червня 1999 року)
створено для підготовки вчителів для доуніверситетської освіти в південній
Молдові.
Отже, на території Молдавської РСР відбувалися соціальні перетворення
та проведення реформ, які почали набувати етнічну змістовність в її найбільш
явних формах.
Вища освіта зазнала значних змін в змісті, організації та структурі в
цілому. Було засновано низку державних вишів з новою системою. У 1994 р.
було розроблено нову концепцію національної освіти, а в 1995 р. набув
чинності новий закон про освіту [9]. Закон про освіту закріплює принципи,
згідно з якими розроблено структуру вищої освіти і типи установ, визначаються
загальні умови набору студентів для навчання, форми навчання (денна, заочна і
вечірні курси), тривалість програми курсу і т.д. Закон також містить спеціальні
положення, що стосуються зв'язку між викладанням і науковими
дослідженнями.
Після політичних та економічних змін 1991 року система освіти повинна
була боротися з новими обставинами, характерними для переходу до ринкової
економіки. Створення національної системи освіти почалось із політичної та
економічної системи та створення нової держави. Основної метою реформ було
розроблення нових програм, видання нових підручників та підготовка вчителів.
Перший крок у процесі реформи полягав у розробці навчальної програми для
загальної освіти, яка відповідала б європейським стандартам. Вперше в
Молдові було розроблено навчальну програму для рідних мов меншин. Другий
етап проекту включав видання нових підручників відповідно до нових
навчальних програм. Велика кількість вчителів, які потребують підготовки,
призвела до децентралізації підготовки вчителів на національному та
регіональному рівні. Сім національних, а також 52 місцевих педагогічних
навчальних центрів було створено в рамках проекту. Ці центри мають
підготувати понад 10000 вчителів початкової школи. Студенти тепер вчаться
вільно мислити і приймати рішення самостійно. Вони не тільки отримують
інформацію з фактів і формул, а також беруть участь в процесі мислення,
аргументуючи свою точку зору, для розвитку своїх індивідуальних
особистостей.
Реформа освіти, розпочата в 1990-х рр., зіткнулася з низкою проблем,
серед яких найбільш серйозним було недостатнє фінансування освіти, яке тягне
за собою масове звільнення викладацького складу, особливо молодого
покоління, і триває деградація технічної і матеріальної інфраструктури освітніх
установ усіх типів. Проект реформи освіти, який розпочався у 1998 році,
складався із чотирьох основних компонентів: розробка куррикулумів, розробка
та фінансування підручників, оцінювання знань та підвищення кваліфікації
викладачів [10].
Незважаючи на те що бюджетні асигнування на освіту збільшуються
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щороку, фінансування системи освіти все ще залишається недостатнім. Обсяг
фінансування для покриття видатків не здатний забезпечити основні види
діяльності освітніх установ, тобто навчання і виховання. Таким чином, система
освіти не може забезпечити умови, необхідні для постійного поліпшення її
якості. Наприклад, розподіл на 1998 рік для споживання електричної енергії,
води та надання інших послуг у вищих навчальних закладах, які перебувають
під юрисдикцією Міністерства освіти, становив 38 % від загального обсягу
видатків, включених до бюджету вищої освіти.
У цих умовах диверсифікація ресурсів для фінансування університетів є
обов'язковою, також як і створення та просування нових механізмів
фінансування для навчання фахівців у державних вищих навчальних закладах,
у тому числі заохочення приватних економічних агентів зробити свій внесок у
даний процес. Збільшення університетської автономії також вважається
необхідною.
Фінансові обмеження, накладені суворою економією бюджету на освіту, і
вже тим більше політичною та економічною нестабільністю Республіки в
останнє десятиліття, часті реорганізації Міністерства освіти і передача своїх
високопоставлених співробітників, в поєднанні з однаково частими змінами в
орієнтаціях і пріоритетах проведеної освітньої політики, - все вищеназване
заважає діяльності та перешкоджає ефективному вирішенню проблем, з якими
стикаються в даний час реформи вищої освіти.
Значною подію цього періоду є заснування Комратського державного
університету в м. Комрат у 1991 році. Даний університет був заснований з
метою підготовки спеціалістів у сфері економіки та освіти. Також за цей період
був заснований Кагульський державний університет (1999). Метою цього вишу
є підготовка вчителів для університетської освіти.
М. Кікуш акцентує увагу на тому, що політика впровадження
універсальної освіти, яка передбачається Конституцією та законом про освіту,
виражена у ряді законів та відповідних положеннях. Він також зазначає, що
відсутність інвестицій у сфері освіти, низька зарплата викладачів, мала
стипендія студентів, аспірантів та докторантів призвели до зниження якості
навчання. Також провідною тенденцією цього періоду була масова міграція
вчителів та пошук більш перспективних вишів за кордоном, для того щоб
студенти могли отримати закордонний диплом. Саме ці фактори призвели до
закриття гімназій, ліцеїв з найменшою кількістю учнів, що в результаті
призвело до невдоволення суспільства в цілому [10, с.109-111].
До кінця 1990-х рр. були закладені основи сучасної і відкритої системи
освіти. Навчальний процес розвивається відповідно до нових навчальних
програм на основі державних освітніх стандартів. Була розроблена національна
система оцінки системи освіти, і в процесі розробки ведеться здійснення
європейської системи перекладу кредитів. Розширюється мобільність студентів
і персоналу, так само як участь університетів Молдови
у здійсненні
міжнародного співробітництва. Основним стратегічним вибором для освітньої
політики в Молдові є розвиток системи вищої освіти, яка в змозі задовольнити
зростаючий попит на вищу освіту.
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Четвертим етапом пропонуємо вважати період від 2000 до сьогодні.
Головною подією четвертого етапу було приєднання у 2005 р. Молдови до
Болонського процесу. Після цього процес реформування та модернізації
спрямований на вдосконалення правової бази вищої освіти, реструктуризації
вищої освіти відповідно до циклів, впровадження програм магістра за новою
формулою, модернізацію та адаптацію навчальних програм університету до
потреб у ринковій економіці, впровадження системи академічної оцінки,
акредитацію інститутів, просування нових стратегій оцінки в процесі
організації та навчання, впровадження системи європейських трансфертних
кредитів тощо.
Передбачаючи наближення кваліфікацій, запропонованих національною
вищою освітою до європейських стандартів, номенклатура спеціальностей для
вищої освіти була затверджена та модифікована відповідно до ISCED та
EuroSTAT. З метою забезпечення належного рівня якості, прозорості та
визнання кваліфікацій на національному та міжнародному рівнях, у грудні 2010
року була затверджена Національна кваліфікаційна рада для вищої освіти, що
передбачає ефективне соціальне партнерство.
У 2001-2002 навчальному році 86414 студентів були зараховані в приватні
і державні вищі навчальні заклади, з яких 73 % зараховані до держустанов.
Крім того, 42 % студентів, що навчаються в державних університетах, платили
за навчання. У 2001 р. співвідношення студентів було таким: 238 студентів на
10 тис. жителів (у 1996 р. – 162). У 2002 р. 17 тис. студентів були зараховані в
державні та приватні коледжі, з яких 82 % були в державних коледжах. Із
загальної кількості студентів державних коледжів 23 % платили за навчання.
Університетський викладацький склад налічував близько 4700 викладачів, у
тому числі 1800 осіб, що мають ступінь доктора наук, і 281 володаря
докторського ступеня хабілітат [4].
У цьому контексті було зроблено багато кроків задля здійснення
поставленої мети. М. Кікуш зазначає, що цей процес був досить важким для
Республіки Молдови [11]. Першим кроком було отримання статусу кандидата в
члени Болонського процесу у вересні 2003 року на конференції Міністрів освіти
європейських країн у Берліні. Згодом, у 2005 році у Норвегії Республіка
Молдова отримала повноцінне членство у цьому процесі.
Важливою подією для модернізації вищої освіти Молдови стало створення
Молдовського центру Стратегії та Технології «Pro Bologna». Значна увага в
цьому центрі приділялась запровадженню європейських освітніх стандартів та
академічних залікових одиниць [12].
Як і для більшості європейських країн, Болонський процес став стимулом
для проведення реформ вищої освіти та має подвійне значення для Республіки
Молдови: інтеграція вищої освіти на європейський рівень та підвищена
відповідальність за модернізацію вищої освіти.
Навчальний процес почав розвиватися відповідно до нових навчальних
програм на основі державних освітніх стандартів. Було розроблено національну
систему оцінки системи освіти, і в процесі розробки ведеться здійснення
європейської системи перекладу кредитів. Мобільність студентів і персоналу
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розширюється, так само як участь університетів Молдови в здійсненні
міжнародного співробітництва. Основною тенденцією вищої освіти даного
етапу, на думку С. Тірон, В. Аріон та М. Пайу, є створення приватних вищих
навчальних закладів як альтернативи державним вишам [7].
Міністерство освіти Республіки Молдова розробляє основні принципи
щодо реалізації Болонського процесу. Перш за все, була реорганізована
національна система вищої освіти, зокрема цикл та структура, що зробило
систему сумісну з європейською структурою. Починаючи з 2005 року в усіх
вищих навчальних закладах Молдови застосовують Європейську систему
переведення кредитів (ECTS). Слід зазначити, що основною тенденцією для
впровадження Болонського процесу в Молдові стала мобільність студентів та
викладачів.
Європейська система переведення кредитів (ECTS) була розроблена
Комісією Європейського Союзу для того щоб забезпечити загальні процедури,
аби гарантувати академічне визнання навчання за кордоном. Це забезпечує
спосіб вимірювання та порівняння досягнення у навчанні, а також переведення
студентів з одного закладу до іншого. Система «European Credit Transfer»
слугує для полегшення мобільності та академічного визнання європейської
вищої освіти більш привабливою для студентів з-за кордону. Кредитна система
є частиною Болонської декларації від 1999 року, яка була підписана 45
країнами (Молдова підписали Болонську Декларацію у 2005 року).
Ключовим моментом для розвитку освіти у РМ стала освітня реформа 2010
р. Її основними цілями є: відмова від радянських стандартів в освіті; введення
курикулума як технології процесу навчання; введення в молдавську систему
освіти найбільш ефективних елементів західної системи освіти. Також велику
роль у сучасній освіті Молдови відіграла курикулярна реформа, результатом
якої стала розробка курикулума з іноземних мов у 2010 р. Згідно з В. ГорашПостіка та В. Гуцу («Курикулярна реформа в Республіці Молдова»), в якості
однієї з провідних передумов реформа передбачає повне відділення справжньої
освіти від однакової моделі попереднього періоду: курикулярна реформа була
спочатку задумана як засіб адекватного здійснення корінних перетворень і
величезної кількості нових потрясінь, що здійснило у школах наше століття
[13].
Виходячи з цього, проводяться структурні зміни в курикулярній галузі, що
необхідно сприймати як динамічний генератор всіх інших складових
компонентів реформи. Великою подією для освітян РМ став вихід оновленого
Кодексу про освіту від 17. 07.2014 р. Місією освітнього процесу в РМ автори
Кодексу називають «задоволення освітніх потреб особистості і суспільства»,
«підготовку людського потенціалу для стійкого розвитку країни, якості життя
та покращення добробуту народу», розвиток національної культури і
формування особистості протягом усього життя [14].
Основним державним документом країни, в якому передбачено головні
напрями розвитку сучасної системи вищої педагогічної освіти Молдови є
Національна стратегія розвитку «Молдова – 2020: 7 рішень для економічного
зростання та зниження рівня бідності» від 14.11.2014 р. У даному документі
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уряд країни пропонує модель історичного майбутнього розвитку країни.
Документом було визначено 3 пріоритетних напрями розвитку країни: освіту та
шляхи її розвитку, доступ до фінансів, ділове середовище. У розділі «Освіта,
необхідна для кар’єри» зазначається, що людський капітал є одним із
небагатьох ресурсів, який може дати Республіці Молдова вагомі переваги. А
також наводиться стратегічна концепція, яка визначає основну мету діяльності
щодо модернізації системи професійної підготовки і вдосконалення механізмів
неперервного навчання кадрів. У документі наголошується, що такі кроки
допоможуть громадянам адаптуватися до нових умов ринку праці [15].
Узагальнюючи вищенаведене, можна відзначити, що система вищої освіти
РМ пройшла тривалий та складний шлях розвитку та реформування, змінюючи
з кожним етапом вектор такого розвитку залежно від стратегічних орієнтирів
країни в ті чи інші роки (табл. 1).
Таким чином, у формуванні системи вищої освіти Республіки Молдва
нами
виділено
дореволюційний,
радянський,
пострадянський
та
глобалізаційний етапи.
У контексті підготовки викладачів іноземних мов у Молдові протягом
вказаних чотирьох етапів на особливу увагу заслуговують останні три.
Так, Є. Шелестюк зазначає, що політика СРСР щодо вивчення іноземних
мов пройшла очевидну трансформацію від інструментального грамматикопереказного підходу до методу лінгвокультурного занурення; від пасивного
(рецептивного) засвоєння з метою читання і розуміння іншомовних текстів до
активного засвоєння мови з метою її продуктивного використання [16].
У 1930-і рр. керівництво СРСР продовжувало роботу з посилення вивчення
іноземних мов. Відповідно до постанови ЦК BКП(б) від 25 серпня 1932 р.
органи освіти зобов'язані були забезпечити знання учнями однієї іноземної
мови після закінчення середньої школи. Німецька мова залишалася
пріоритетною: воно вивчалася приблизно у 70 % шкіл, інші 30 % були
розподілені між англійською і французькою.
Рада Народних Комісарів Союзу РСР відзначає, що виконання Постанови
ЦК ВКП (б) від 25 серпня 1932 року про обов'язкове забезпечення знання однієї
іноземної мови кожним, хто закінчує середню школу, а також у вищій школі
знаходиться в абсолютно незадовільному і навіть прямо нетерпимому стані.
[17]
C. Тер-мінасова характеризує мовну освіту радянської системи таким
чином. Перш за все система мовної освіти СРСР відрізнялась суворим
дотриманням формальних норм фонетики і граматики та приділялось досить
мало уваги змісту і комунікації. Також науковець акцентує увагу на потужній
теоретичній базі, яка була перевантажена науковими термінами. Щодо
підручників тогочасної епохи, то стандарт для них був лише один: на кожну
категорію учнів був один підхід. Розвивали в учнів лише один навик -читання.
Дійсно, в ситуації «залізної завіси» іноземна мова не існувала як засіб
спілкування: говорити було ні з ким, слухати нікого, писати - просто
небезпечно, тому що письмовий документ був свідченням спілкування з
іноземцями, що, м'яко кажучи, не заохочувалося [18].
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Таблиця 1.
Систематизація основних етапів розвитку системи вищої освіти
Республіки Молдова (складено автором)

Назва етапу

Тривалість

Ключові події

Дореволюційний

XIV-XIX ст.

Поява монастирських шкіл,
колегіумів, гімназій.

Радянський

1930-1991 рр.

Поява шкіл лікнепу.
Заснування Тираспольського
педагогічного технікуму
Молдавського інституту
народної освіти (в
наступному –
Тираспольського державного
університету).
Подальше відкриття ВНЗ на
території Радянської
Молдови. Покращення
інфраструктури закладів.

Пострадянський

1991-2000 рр.

Перехід від радянської
системи освіти до
демократичної. Зміна змісту,
організації, структури та
управління освітою в цілому.
Організація нових моделей
навчальних закладів.
Засновано низку ВНЗ з новою
системою освіти.

Глобалізаційний

2000 р. –
понині.

Приєднання Молдови у 2005
році до Болонського процесу.
Створення Молдовського
центру Стратегії та
Технології «Pro Bologna».
Введення курикулумів.

Роль у формуванні
освітнього простору
Випускники гімназій
стали студентами
багатьох ВНЗ Російської
імперії.
Підвищення рівня
освіченості та
писемності
молдавського населення.
Проте примусовий
характер занять не
сприяв мотивації до
навчання. Якість
навчання з роками
втрачалась.
Створення університетів
сприяло забезпеченню
республіки власними
кадрами.
Реформування
спрямовувалось на
розробку і реалізацію
нових освітніх
принципів (по своїй
більшості запозичених із
західної освітньої
практики). Проте
недостатність
фінансування освіти з
боку держави
спричинила деградацію
матеріально-технічної
інфраструктури та відтік
викладацьких кадрів у
інші сфери діяльності.
Розроблено національну
систему оцінки системи
освіти.

Отже, вся система викладання іноземної мови зводилася до навчання
тільки одному вмінню - читання. Відповідно в центрі уваги опинилася
граматика.
27 травня 1961 року було прийнято постанову Ради міністрів СРСР «Про
поліпшення вивчення іноземних мов», згідно з якою планувалося створення 700
спецшкіл і написання нових підручників для вивчення іноземної мови. Згідно з
цією постановою передбачалося [19]:
а) відкрити додатково в 1961-1965 рр. не менше 700 загальноосвітніх шкіл
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з викладанням низки предметів іноземною мовою;
б) вжити необхідних заходів до значного поліпшення вивчення іноземної
мови вихованцями шкіл-інтернатів. Дозволити вводити, починаючи з 1961-62
навчального року, в школах-інтернатах, що мають кваліфікованих викладачів,
навчання учнів за навчальними планами і програмами загальноосвітніх шкіл з
викладанням низки предметів іноземною мовою;
в) визначити для шкіл мінімум обладнання і навчально-наочних
посібників, потрібних для проведення занять з іноземних мов, і передбачити
виготовлення їх з таким розрахунком, щоб протягом найближчих років кожна
середня і восьмирічна школа, де викладається іноземна мова, була забезпечена
необхідним обладнанням і навчально-наочними посібниками.
Радам Міністрів союзних республік та Міністерству вищої і середньої
спеціальної освіти СРСР [19]:
а) докорінно поліпшити підготовку вчителів іноземних мов для шкіл. З
цією метою вдосконалити навчальні плани, програми і підручники для
університетів і педагогічних вузів (факультетів), які здійснюють підготовку
вчителів іноземних мов, посилити педагогічну практику і практичні заняття
студентів з оволодіння мовою, забезпечити вузи необхідним обладнанням та
наочними посібниками для занять з іноземної мови;
б) організувати, починаючи з 1961-62 навчального року, в університетах і в
педагогічних інститутах підготовку вчителів із загальноосвітніх дисциплін для
роботи в школах з викладанням низки предметів іноземною мовою. Надати
Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти СРСР право продовжувати у
разі потреби термін навчання зазначених фахівців до 1 року;
в) встановити, як правило, для вищих навчальних закладів (крім вищих
навчальних закладів і факультетів іноземних мов) обсяг аудиторних занять з
іноземної мови не менше 240 годин і, крім того, організовувати для бажаючих
факультативне вивчення іноземних мов.
Порушуючи питання про значення підготовки учителів іноземних мов,
варто згадати про те, що знання іноземних мов – це одна з ключових
компетенцій, визначених Європейською комісією з мов. Йдеться про прийняття
в 2001 році Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою:
вивченні, викладанні, оцінюванні (CECRL) [20]. Цей документ перевернув
концепцію вивчення іноземних мов у Республіці Молдова, пропонуючи
реструктуризацію знань і, в першу чергу, компетенцій в області вивчення мов.
CECRL дають загальну базу для розробки програм по іноземних мовах,
основних документів, змісту іспитів і екзаменаційних критеріїв, підручників в
Європі. Документ детально визначає компетенції, які треба засвоїти усім тим,
хто вивчає іноземну мову для спілкування. CECRL були розроблені для того,
щоб здолати труднощі спілкування, з якими стикаються професіонали в області
іноземних мов.
Згідно CECRL рівень володіння мовою можна підрозділити по
дескрипторах шести рівнів : A1, A2, B1, B2, C1, C2. Кожен рівень має окрему
характеристику, і, хоча перехід з одного уров уровня на інший відбувається
повільно, але гармонійно, переваги очевидні.
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Отже, надаючи загальну базу, що охоплює ряд точних описів цілей, змісту
і методів, CECRL сприяють транспарентності курсів і програм, таким чином
сприяючи інтернаціональній співпраці в області вивчення іноземних мов.
Висновки і пропозиції.
На підставі системно історичного аналізу основних етапів становлення
професійної підготовки вчителів у Молдові доведено, що процеси утворення і
формування національної системи вищої освіти відбулися в пострадянський
період. Виокремлено дореволюційний, радянський, пострадянський та
глобалізаційний етапи. На сьогодні РМ находиться на четвертому етапі
розвитку педагогічної освіти в цілому та професійної підготовки вчителів
іноземної мови, зокрема. Глобалізаційні процеси у напряму Європейського
освітнього вектору позитивно впливають на рівень інтеграції Молдови у
світовий освітній простір.
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Abstract. The article systematizes the stages of development and reform of the higher
education system of the Moldova Republic. On the basis of research of scientific works of other
scholars and taking into account their own views, four stages of such development are
distinguished: pre-revolutionary, Soviet, post-Soviet and globalization. Their key events have been
presented and a role has been identified in the formation of the educational space in the higher
education system of the Moldova Republic. The peculiarities of the teaching system of foreign
languages in the Soviet and post-Soviet periods are analyzed. The advantages of the globalization
period in orientation to the leading European experience are determined.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема исследования интеллекта как
фактора деконфликтизации и цивилизационного развития социума. Доказана
целесообразность применения интегративного подхода к классификации источников
социальных конфликтов. Интегративный подход к анализу конфликтов – это
методологическая основа исследования, которая предусматривает их рассмотрение не
только как источников разрушений, войн и смерти, но и как источника развития общества.
Обсуждается место интеллекта в структуре способностей, представления о его природе и
закономерностях развития. На основе анализа конфликтологических теорий раскрывается
сущность процесса конфликтизации, его специфический характер, источники его
возникновения. Наиболее оптимальными для успешного преодоления социальных конфликтов
являются стратегия дискурсивного консенсуса и ассертивные стратегии.
Ключевые
слова:
конфликт,
интеллект,
процессы
конфликтизации
и
деконфликтизации, конфликтологическая компетентность, ассертивные стратегии и
стратегии дискурсивного консенсуса, Украина.

Вступление.
Одной из особенностей современного периода цивилизационного развития
человечества является конфликтизация как способ насильственного разрешения
любых вопросов, касающихся разных сфер человеческой жизнедеятельности [1;
5; 6; 9; 10]. Процессы конфликтизации (как естественные, так и искусственные;
как внешние, так и внутренние) приводят не только к обострению уже
имеющихся вызовов и угроз национальной безопасности многих государств, но
и к возникновению новых, что предусматривает необходимость корректировки
государственной политики во всех сферах общественной жизни на основе
анализа сущности и содержания современных процессов конфликтизации и
деконфликтизации, тенденций их развертывания и определения приоритетных
направлений
деятельности
органов
государственной
власти
по
противодействию этим негативным факторам политико-правового, социальноэкономического и социокультурного развития конкретной страны [9].
Известно, что по итогам «кровавого» XX века Украина является одним из
мировых лидеров по численности человеческих (а также материальных,
духовных и моральных) потерь в различных конфликтах. В XXI в. гибридная
война, которая длится в Украине, приводит к гибели десятков тысяч людей, в
результате военных действий и вынужденной миграции были разрушены
судьбы миллионов граждан Украины [11; 14]. В связи с этим правильное
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понимание представителями власти и гражданами закономерностей
возникновения, развития, эскалации и завершения конфликтов позволит
удерживать «холодные» и «горячие» конфликты в определенных
управленческих (профессионально регулируемых) рамках, а также постепенно
нивелировать их. Каждому руководителю любого уровня крайне необходимы
современные знания о путях предупреждения и конструктивного разрешения
конфликтов разного уровня и масштаба.
Известно,
что
в
современном
мире
нарастают
процессы
интеллектуализации, информатизации, интенсификации производственных
технологических процессов, ускоряются информационно-обменные процессы в
социуме, в результате чего значительно увеличивается интеллектуальный
потенциал многих государств. Быстро растет слой интеллектуалов,
образованных служащих, так называемых «людей знания», которые в развитых
странах играют все более заметную роль в развитии всех сфер общества,
составляя более половины занятого населения в этих странах. Повышение роли
интеллекта на современном этапе цивилизационного развития человечества
обусловлено не только производственно-технологическими и экономическими,
но и социокультурными причинами. Таким образом, актуальность
исследования интеллекта как одного из ключевых факторов деконфликтизации
и цивилизационного развития как отдельных народов мира, так и всего
человечества, не вызывает сомнений.
Основной текст.
Известно, что конфликты и их деструктивные последствия привлекают к
себе внимание представителей различных отраслей знания (философии,
социологии,
конфликтологии,
психологии,
истории,
политологии,
правоведения, военной науки, культурологии, этнологии, педагогики и т.д.), в
частности, с целью разработки оптимальных способов их решения на тех или
иных уровнях развертывания конфликтного противостояния разных сторон [9;
11; 12; 14]. Известно, что уже в античные времена выдающиеся мыслители
(Гераклит, Платон, Геродот, Эпикур, Цицерон и др.) изучали проблемы
согласия и конфликта, войны и мира. Н. Макиавелли одним из первых
попытался систематизировать представления о различных конфликтах.
Проблемы войны и мира, их причины и последствия исследовали Е.
Роттердамский, Г. Гроций, Ф. Бэкон. Первые прото-конфликтологические
концепции разрабатывали Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, А. Смит, К. Клаузевиц, Ч.
Дарвин и др. Именно эти мыслители начали процесс институционализации
современной конфликтологии, которая изучает конфликты на микро-, мезо-,
макро- и мега-уровнях.
В работах таких исследователей, как Р. Бендикс, И. Бертон, К. Боулдинг,
К. Брайан, Дж. Вайнштейн, М. Вебер, И. Галтунг, Г. Гегель, Дж. Голдстоун, Р.
Дарендорф, Дж. Эстебан, Г. Зиммель, И. Кант, Дж. Кнайт, Л. Козер, Р. Коллинз,
Дж. Коткин, Л. Крисберг, К. Левин, Дж. Локк, К. Лоренц, К. Маркс, Г. Маркузе,
Р. Мертон, К. Митчел, Дж. Най, Р. Парк, Т. Парсонс, Дж. Рекс, К. Томас, З.
Фрейд, Э. Фромм, Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер; М. Алдаганов, А. Алейников,
А. Анцупов, С. Баклановский, Е. Богданов, А. Большаков, А. Глухова, Н.
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Гришина, Ю. Грязнова, А. Гусева, А. Дмитриев, В. Дружинин, С. Емельянов, B.
Зазыкин, А. Зайцева, Ю. Запрудский, А. Здравомыслов, Е. Ильин, В.
Казимирчук, М. Кашапов, Б. Коваленко, Г. Козырев, В. Козлов, М. Крогиус, В.
Кудрявцев, В. Курбатов, М. Леонов, Г. Ложкин, И. Мазоха, С. Максименко, Н.
Монастырская, Н. Нечаева, Л. Нечипоренко, Л. Петровская, М. Пирен, С.
Прошанов, М. Руткевич, А. Санникова, Е. Степанов, А. Стребков, Т. Сулимова,
Д. Фельдман, Б. Хасан, Д. Цыбаков, А. Чебыкин, Ю. Черножук, А. Шипилов, а
также других зарубежных и отечественных авторов, конфликт рассматривается
и как разрушительная сила, и как способ решения накопившихся противоречий
в процессах взаимодействия различных субъектов (как индивидуальных, так и
коллективных) [1; 2; 5; 9; 11; 12; 14]. Таким образом, конфликт является одной
из форм жизнедеятельности любого общества. Конфликт является
определенным «началом», пронизывающей все сферы жизни социума,
редуцируясь в особые способы взаимодействия, которые характерны для
определенной сферы общественной жизни. Любой конфликт может приводить
и к деструктивным, и к конструктивным последствиям. Критериальным
признаком при исследовании конфликтов, конфликтных ситуаций и процессов
конфликтизации и деконфликтизации является конфликтность. Поэтому
конфликтизацию мы рассматриваем как процесс повышения уровня
конфликтности в любом социуме (как на индивидуальном, так и на
коллективном уровне). Процессы конфликтизации могут быть естественными и
искусственными, реальными и потенциальными, внешне- и внутреннеинспирированными и т.п. Иногда внутренние конфликты наносят определенной
группе (или сообществу) больше вреда, чем внешний враг [9]. Сущность
процессов конфликтизации особенно остро раскрывается в периоды кризисного
состояния
общества.
Например,
на
постсоветском
пространстве
конфликтогенность межсубъектных отношений имеет устойчивую тенденцию к
сохранению и воспроизводству.
Вопрос об особенностях становления человеческого интеллекта занимает
одно из ключевых мест в современной социогуманитаристике (эти проблемы
были рассмотрены в работах Г. В. Ф. Гегеля, К. Гельвеция, И. Гердера, Р.
Декарта, Д. Дидро, И. Канта, О. Конта, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спинозы, И. Фихте, Ф.
В. Шеллинга, Э. Гуссерля, З. Фрейда, Ж. Пиаже, К.Г. Юнга, К. Роджерса, Т. де
Шардена, В. Вернадского, Г. Айзенка, А. Бине, Д. Векслера, Дж.-П. Гилфорда,
Р.-Б. Кеттелла, Ч.-Е. Спирмена, Л.-Л. Терстоуна, Р. Барта, Д. Белла, И.
Валлерстайна, Г. Гадамера, Д.К. Гэлбрейта, Ж. Делеза, Ж. Деррида, М.
Кастельса, Н. Лумана, И. Масуды, Г. Оллпорта, У. Ростоу, Д. Стиглица, Э.
Торндайка, Э. Тоффлера, Ю. Хабермаса, Б. Ананьева, А. Ахиезера, Н.
Бехтеревой, Л. Выготского, B. Зинченко, В. Иноземцева, А. Леонтьева, А.
Лурии, В. Орлова, С. Рубинштейна, А. Спиркина, А. Урсула, М. Холодной, В.
Ядова и др.). Популярность обращения к научному анализу процессов
становления человеческого интеллекта, а также роли интеллекта как фактора
деконфликтизации и цивилизационного развития многих стран и народов мира
вызвана неоднозначностью, неопределенностью и противоречивостью
описаний этих феноменов в научной литературе. Различия в исторических,
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социологических, антропологических, психологических и педагогических
трактовках «интеллектуального» в цивилизационном и конфликтологическом
контекстах обусловливают необходимость поиска интегративного подхода к
изучению данной проблемы, который обеспечил бы методологический синтез
различных аспектов ее исследования.
Интегративный подход (предполагающий создание взаимосогласованной
исследовательской
сети
с
активно
функционирующей
системой
«концептуальных мостов» между социальной философией, конфликтологией,
цивилиологией,
историей,
политологией,
социологией,
социальной
психологией и т.д.) к изучению поставленной проблемы является
методологической основой данного исследования, которая предусматривает
рассмотрение конфликтов не только как источников разрушений, войн и
смерти, но и как источников развития общества. Интегративный подход,
сочетающий концептуальный потенциал социальной философии, когнитивной
психологии, цивилиологии и конфликтологии, позволяет выстроить новую
познавательную стратегию относительно поставленной проблемы [4]. А
научно-исследовательская стратегия, базирующаяся на взаимопроникновении
когнитивных,
социально-антропологических,
онтологических
и
информационных аспектов «интеллектуального», «цивилизационного» и
«конфликтогенного» имеет научную новизну. Кроме того, интегративный
подход в социогуманитаристике приобретает все большую актуальность в связи
с интенсификацией глобализационных процессов в современном мире и
стремительным ростом как глобальных, так и локальных вызовов и угроз.
Известно, что понятие «интеллект» происходит от латинского слова
«Intellectus» – восприятие, понимание, и толкуется как система познавательных
способностей индивида (или качество психики как человека, так и животного
(ведь существует так называемое «интеллектуальное поведение животных»)),
что проявляется в способности адаптироваться к новым ситуациям, к сложной и
изменяющейся среде, быстро и легко получать новые знания и умения,
пользоваться чужим опытом и накапливать собственный, преодолевать
неожиданные препятствия, находить выход из нестандартных ситуаций,
глубоко понимать все, что происходит вокруг, применять абстрактные
концепции и использовать свои знания и возможности для саморегуляции и
управления окружающей средой. Современная наука рассматривает интеллект
не только как общую способность к познанию и решению проблем, которая
интегрирует все познавательные процессы человека (ощущение, восприятие,
память, мышление, воображение), но и как высшую познавательную
способность человека, имеющую активный, творческий характер. Поскольку
предназначение интеллекта – создавать порядок из хаоса, то он является
основой планирования, целеполагания, нахождения необходимых ресурсов,
построения стратегии и тактики достижения поставленной цели. Итак, данная
категория является предметом междисциплинарных исследований, в частности
философии, истории, социологии, психологии, кибернетики, педагогики,
экономики и других наук. Из анализа сущности интеллектуального потенциала
следует важный вывод о том, что наличный уровень интеллекта любого
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субъекта является результатом развития его когнитивной сферы.
Чаще всего интеллект различных субъектов определяют по уровню его
развития. Современные ученые выделяют разные типы и виды интеллекта:
генетический
(биологический),
поведенческий,
измеряемый
(психометрический),
вербальный,
невербальный,
индивидуальный,
коллективный, социальный, эмоциональный, искусственный [10, с. 21-24], а
также интеллект нации. При этом интеллект нации не тождественен сумме
интеллектов людей, входящих в данную общность. Он представляет собой
органический, не зависящий от индивидуальных желаний и стремлений
отдельного человека, механизм духовной самоорганизации бытия
национального
сообщества.
Его
качество
определяет
уровень
цивилизационного развития определенной нации, характеризует разумность и
целесообразность совместных актов, акций и действий представителей этой
национальной общности.
Развитие интеллекта у человека способствовало выделению его из
животного мира, началу общества как такового, развертыванию
социокультурного развития человечества, а позже – и появлению человеческой
цивилизации. В истории цивилизаций можно выделить несколько моментов
(связанных с интеллектуальным измерением цивилизационного развития),
которые сыграли судьбоносную роль в цивилизационном развитии
человечества, став своеобразными точками бифуркации: 1) овладение
простейшими орудиями труда и их изготовление; 2) овладение огнем; 3)
неолитическая революция (примерно 10 тыс. лет назад) в рамках аграрной
цивилизационной волны; 4) овладение металлами (примерно 7-10 тыс. лет
назад); 5) промышленная (индустриальная) революция (примерно 250-300 лет
назад) в рамках индустриальной цивилизационной волны; 6) научнотехническая (технологическая) революция (вторая половина ХХ века); 7)
информационная (постиндустриальная) революция (примерно 25 – 30 лет
назад) в рамках информационной цивилизационной волны [8]. В. В. Орлов
отмечал, что история человеческого интеллекта является главной, стержневой
линией развития духовной культуры человечества. Формирование и развитие
интеллекта нации существенно обусловливается структурой соответствующего
общества, ведь его функционирование зависит от таких социальных
институтов, как образование, семья, наука, культура. При этом институт
образования является определяющим [7, с. 3].
Почетный профессор Университета Ольстера Линн Ричард (Lynn Richard)
вместе со своими коллегами изучал связь интеллекта с уровнем
экономического развития стран. Было доказано, что от интеллекта зависит
доход отдельных людей и благосостояние целых народов, что национальные
различия в интеллекте являются главным фактором, ответственным за
процветание или бедность наций. В данном исследовании рассматривались
следующие корреляты интеллекта нации: математические и естественные
способности, грамотность взрослого населения, продолжительность жизни и
религиозные убеждения. Интеллект интерпретировался учеными как «общая
когнитивная способность», которая проявляется в умении рассуждать, решать
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вербальные, математические и пространственные задачи, быстро учиться,
запоминать и усваивать большое количество знаний [13, с. 115-121]. Первым
шагом в этом исследовании было измерение интеллекта нации. У группы
ученых под руководством Р. Линна была возможность сделать это для 113
стран. Результаты исследования показали, что существуют значительные
различия в средних показателях интеллекта государств. Если представить
результаты данного исследования в обобщенном виде, то можно
констатировать, что высокие баллы IQ (среднее значение – 105) имеют жители
Восточной Азии (Китай, Япония, Корея). За ними следуют европейцы (среднее
значение – 99), юго-восточные азиаты (среднее значение – 87), жители
Тихоокеанских островов (среднее значение – 85), южные азиаты (среднее
значение – 84), северные африканцы (среднее значение – 84) и жители
Тропической Африки (среднее значение – 67). Поскольку точность измерения
IQ составляет 2 – 3 балла, то считается, что нет значимых различий, например,
между значением IQ в 97 баллов для России и Украины и 100 баллами для
Великобритании [6, с. 89-108]. Р. Линн доказал, что интеллект жителей страны
детерминирует среднедушевой доход потому, что население с более высоким
IQ (европейцы и восточные азиаты) способно эффективнее работать по
сравнению с теми, у кого показатели IQ более низкие. Люди с более высоким
интеллектом могут: 1) производить высокоценную научную и инженерную
продукцию (автомобили, самолеты, компьютеры, фармацевтические препараты
и т.д.), которую страны с низким IQ производить не способны; 2) вне сферы
науки обеспечивать на высоком уровне товары и услуги, например, в сферах
банковского обслуживания, страхования, архитектуры, парфюмерии, кино; 3)
обеспечивать рабочую силу, которая эффективно работает во всех отраслях
экономики; 4) обеспечивать политических лидеров, которые эффективно
управляют экономикой [6, с. 89-108; 13, с. 115-121].
Проведенное исследование показало, что на уровне стран корреляция
между IQ и доходами является результатом процесса с положительной
обратной связью: интеллект страны является фактором среднего дохода
населения, а доход, в свою очередь, определяет интеллект нации. В
соответствии с положительной обратной связью, страны, имеющие более
высокий IQ, используют более высокие доходы для того, чтобы создать более
благоприятные условия для развития интеллекта своих детей, например,
обеспечивая им лучшее питание, заботу о здоровье и образование. Итак, доход
на душу населения оказывается причиной более высокого IQ. Таким образом,
страны с высоким IQ предоставляют своим детям двойные преимущества – со
стороны генов и со стороны благоприятной среды для развития интеллекта.
Подобные процессы наблюдаются в семьях, в которых родители с высоким IQ
обеспечивают своим детям то же самое двойное превосходство [6; 13].
Проведенные нами исследования показали, что 2 группы украинских
абитуриентов (в первую группу входили 520 респондентов с высоким IQ, во
вторую группу – 520 респондентов с низким IQ) отличаются друг от друга тем,
что используют в конфликтных ситуациях разные поведенческие стратегии (по
классификации К. Томаса): члены 1 группы чаще всего используют
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сотрудничество, компромисс и конкуренцию, а члены 2 группы – избегание и
приспособление. В данном исследовании была выявлена высокая корреляция
между уровнем IQ и умением использовать ассертивные стратегии в условиях
конфликтного взаимодействия. Итак, было доказано, что развитый интеллект
является одним из ключевых факторов деконфликтизации социума.
Деконфликтизация
предусматривает
как
прогнозирование
и
предупреждение конфликтов, так и их завершение или прекращение по
определенным причинам. Основными формами завершения конфликта является
разрешение, урегулирование, затухание и устранение причин, в противном
случае имеющийся конфликт может перерасти (трансформироваться) в новый,
более острый конфликт. Среди условий конструктивного разрешения
конфликтов выделяют: прекращение конфликтного взаимодействия, поиск
общего в целях и интересах, снижение собственных негативных эмоций,
изменение своего отношения к оппоненту, снижение негативных эмоций
оппонента, объективное обсуждение проблемы, учета статусов (должностного
положения) друг друга, выбор оптимальной стратегии разрешения конфликта и
тому подобное. На результативность решения конфликта влияют факторы:
времени, третьей стороны, своевременности, равновесия сил, культуры,
единства ценностей, отношений и опыта.
Преодоление конфликта является процессом, который включает анализ и
оценку ситуации, выбор способов разрешения конфликта, формирование
операционального состава действий, реализацию плана, его коррекцию, оценку
эффективности действий. В зависимости от выбранной стратегии возможно
решение конфликтов способом силового подавления (уступка оппонента) или
путем переговоров (компромисс или сотрудничество). Компромисс может быть
достигнут с помощью техники открытого разговора, а сотрудничество – с
помощью метода принципиальных переговоров. Для успешного управления
социальными конфликтами необходима конфликтологическая компетентность
руководителей различных групп, сообществ и организаций, которые готовы к
диалогу (и полилогу), знают принципы и средства деконфликтизации социума,
а также способны последовательно проходить этапы преодоления конфликтов.
Заключение и выводы.
Таким образом, интеллект является порождением социума и человеческой
культуры, и вне них он возникнуть не может. Интеллект нации является
системообразующим конструктом, который может объяснить скорость и
качество цивилизационного развития разных стран мира. В условиях
информационного общества и экономики знаний важнейшее значение
приобретают интеллектуальные ресурсы нации, ее интеллектуальный
потенциал, ноосферная парадигма общественного и цивилизационного
развития [3, с. 59-63]. Для деконфликтизации социума наиболее оптимальными
являются стратегия дискурсивного консенсуса и ассертивные стратегии.
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Abstract. The article deals with the problem of the intelligence as a factor of deconflictization
and civilizational development of society. It is proved that it is reasonable to apply an integrative
approach to classification of sources of social conflicts. An integrative approach to the analysis of
conflicts is the methodological basis of research, which involves its consideration not only as a
source of destruction and death, but also as the initial place of development of society. We discuss
the place of the intelligence in the structure of abilities, ideas about its nature and developmental
patterns. On the base of conflictological theories analysis the essence of process of conflictization,
its specific character, sources of emergence are revealed. The discursive-consensus and assertive
strategies for a successful solution of a social conflict is considered to be an optimal one.
Key words: conflict, intelligence, processes of conflictization and deconflictization,
conflictological competence, discursive-consensus and assertive strategies, Ukraine.
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Анотація. Метою даної статті є побудова моделі аргументу засобами ТРС.
Сформульовано критерії наявності аргументації у тексті, які слугують основою для
виокремлення аргументативних фрагментів. Сформульовано ідеальні умови, яким відповідає
побудована модель аргументу та окреслено шляхи відхилення від ідеалу, що передбачає їх
усунення за допомогою семантично еквівалентної трансформації. До таких відхилень
належать імпліцитність, об'єднання компонентів та вільний порядок їх розташування.
Змальовано також зміни моделі, до яких призводить ускладнення аргументу.
Ключові слова: риторичне відношення, ядро, сателіт, аргумент, модель, семантичний
комплекс.

Вступ. Наявність аргументації у тексті твору визначається низкою
критеріїв, до складу яких входить наявність аргументативних фрагментів.
Кожен фрагмент містить один чи більше аргументів, що мають певну
структуру, описану за допомогою моделі С. Тулміна (Филиппов 274-277). До
складу аргументу входять такі компоненти:
‒ Теза, що відображає думку, в істиності якої потрібно переконати
реципієнта;
‒ Дані, тобто факти, на які посилаються;
‒ Підстава або висловлювання, що дозволяє перейти від Даних до Тези.
‒ Підтримка висловлювання, вираженого у підставі;
‒ Обмежувач, що описує область дії підстави;
‒ Кваліфікатор, який відображає ступінь впевненості аргументатора.
Крім того, аргументація відбувається за законами логіки, що є логічним
критерієм наявності аргументації.
Оскільки мовленнєвою реалізацією аргументації слугує аргументативний
дискурс, то його одиниця повинна відповідати структурі аргумента. Теорія
риторичної структури (ТРС), запропонована У. Манном та С. Томпсоном,
пропонує єдиний підхід до опису макроструктури та мікроструктури дискурсу,
дозволяючи описати аргумент будь-якої складності, що визначає мету даної
статті.
Матеріали та методи. Згідно з ТРС будь-яка одиниця дискурсу пов′язана
принаймні з однією іншою одиницею за допомогою відношення, яке називають
риторичним (РВ), причому тип РВ не залежить від об′єму одиниці.
Дискурс побудований ієрархічно і на кожному ярусі ієрархії в рамках ТРС
застосовується той самий набір відношень. Більшість РВ асиметричні, тобто
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одна з одиниць, головна, називається яром, а інша – сателітом. Інші відношення
симетричні, тобто з‛єднують ядра. Розділяють два дискурсивних рівня та
відповідно дві групи відношень:
‒ об‛єктні РВ, що характеризують стан справ у реальному світі;
‒ презентаційні РВ, які описують події у дискурсі та впливають на читача
(Mann 1988 243-250). Кожне РВ характеризується своєю семантичною
функцією. На даний момент відомо близько 30 РВ, у тому числі несиметричні:
Свідоцтво (Evidence), Поступка (Concession), Деталізація (Elaboration),
Мотивація (Motivation), Волітивний Результат (Volitional Result), Умова
(Condition), Оцінка (Evaluation), Обгрунтування (Justify), Обставина
(Circumstance), Фон (Background), Вирішення (Solutionhood), Волітивна
Причина (Volitional Cause), Неволітивний Результат (Non-Volitional Result),
Альтернатива (Otherwise), Переформулювання (Restatement), Антитеза
(Antithesis), Забезпечення Можливості (Enablement), Неволітивна Причина
(Non-Volitional Cause), Ціль (Purpose), Інтерпретація (Interpretation), Резюме
(Summary), Джерело (Source), Засіб (Means), Необумовленість (Unconditional),
Негативна Умова (Unless), Підготовка Повідомлення (Preparation); Симетричні:
Послідовність (Sequence), Протиставлення (Contrast) та Кон‛юнкція (Joint),
Диз‛юнкція (Disjunction), Багатоядерне переформулювання (Multinuclear
Restatement), Перелік (List) та інші.
У ТРС виділяють каузальну групу з вісімнадцяти РВ, що поділяються на
чотири класи: базові, цільові, умовні та останній клас, який містить лише
відношення Поступки (Сусов каузальн 2006). Між двома дискурсивними
одиницями можливе існування двох і більше РВ. Зокрема відношення мають
місце паралельно, як на об‛єктному, так і на презентаційному рівні.
(Moore & Pollack 1992: 538–539).
Втім, ТРС не описує всі види структур дискурсу та тексту, як результату
його фіксації. В рамках даної теорії розпізнаються такі структури як:
‒ суперструктура, як характеристика типу тексту;
‒ реляційна структура, тобто структура, що виражає когерентність тексту;
‒синтаксична структура.
ТРС має справу з реляційною структурою та взаємодіє з двома іншими
структурами, але не зображує їх (Mann Matthiessen 1989 4).
Оскільки риторична структура завжди залежить від конкретного тексту, то
збудувати модель аргументу, що відповідає всім потенційним варіантам,
неможливо. Однак, всі ці варіанти мають спільні риси, які можливо відобразити
у еталонній ідеальній моделі та описати можливі відхилення, передбачаючи їх
усунення шляхом семантично еквівалентної трансформації. Крім того до зміни
моделі призводить ускладнення аргументу.
Зокрема причиною відхилень слугує імпліцитність. Реципієнт відновлює
імпліцитні компоненти, спираючись на експліцитний зміст, стиль, жанр та такі
параметри комунікативної ситуації, як адресат та адресант, референтна
ситуація, дійова ситуація, предметно-ситуативний фон та канал зв'язку. Деякі з
компонентів відновлюються однозначно, як у випадку ентимеми, а відновлення
інших відбувається в результаті інференції з деяким ступенем вірогідності
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виходячи з фонової інформації та екстралінгвістичних знань. Імпліцитно
виражені компоненти моделі мають різний потенціал відновлення та
відповідають різним типам імпліцитної інформації.
Риторичну структуру зазвичай представляють у вигляді риторичного
графу, у форматі якого неможливо описати загальний варіант риторичної
структури. Тому у даній роботі модель представлено у вигляді формули (1).
Отже, якщо всі компоненти аргументу виражені експліцитно окремим
одиницями та розташовані у представленому порядку, риторична структура
аргументу може бути представлена таким чином:
(((Підтр.–III‒Дані)‒I‒(Підтр.–IV‒Підст.))‒V‒Обмежувач)–II‒Теза,
(1)
де кожна римська цифра позначає РВ, що приєднує певний компонент
аргументу до інших. Зокрема, РВ I забезпечує зв'язок загального та конкретного
а РВ II реалізує виводимість. На йог зміст впливають такі фактори, як
присутність чи відсутність каузального зв'язку між подіями, що описуються
Даними та Тезою, а також тип евіденційності. Перший фактор пов'язаний з
можливістю паралельного існування двох чи більше РВ на різних рівнях. Для
РВ II об'єктний рівень показує наявність каузального зв'язку. Тобто за умови
його відсутності РВ існує лише на презентаційному рівні. Другий фактор тісно
пов'язаний з Підтвердженням, зміст якого повідомляє про походження
інформації або про її підтримку, що відображається відповідно за допомогою
РВ Джерело та Свідчення. Даний компонент приєднується до формули за
допомогою РВIII та РВIV, оскільки як Дані, так і Підстава мають свої особисті
джерела інформації. Наступний додатковий компонент аргументу, Обмежувач,
визначає область дiї Тези, що відбувається через обмеження будь-якого
компоненту аргументативного комплексу, починаючи з Даних. Тому на моделі
аргументу усі можливі обмеження об'єднані та приєднуються за допомогою РВ
V.
Ускладнення аргументу мають свої особливості, зокрема підрядна
аргументація ускладнює блок Даних, не змінюючи риторичну структуру
аргументації. Конвергентна аргументація припускає низку різновидів. Зокрема,
у ситуації множинної аргументації можливий випадок, коли між
дискурсивними одиницями, що відповідають доводам, немає риторичних
відношень. При сурядній аргументації можливі два випадки:
‒ діючі у сукупності доводи рівноправні, що відповідає симетричному
багатоядерному РВ Кон'юнкції між ними;
‒ один з доводів є головним, а інші залежать від нього, що означає
наявність між ними асиметричного одноядерного РВ, наприклад РВ Поступки.
Висновки. Одиницю аргументативного дискурсу представлено у вигляді
семантичного комплексу (1), компоненти якого пов'язані низкою РВ (табл. 1).
Відхилення реальних аргументативних фрагментів він наведеної ідеальної
моделі зумовлено такими причинами, як:
‒ вільний порядок розташування компонентів;
‒ імпліцитність компонентів;
‒ об'єднання компонентів.
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Таблиця 1.

РВ
I
II

III, IV
V

Риторичні відношення аргументу
Значення
Деталізація; Зворотна Деталізація.
Презентаційний рівень: Свідчення; Обґрунтування; Фон.
Об'єктний рівень: Волітивна Причина; Волітивний Результат;
Умова; Негативна Умова; Неволітивна Причина; Неволітивний
Результат; Засіб; Ціль; Вирішення; Оцінка.
Свідчення; Пряме Джерело; Непряме Джерело.
Умова; Негативна Умова; Контраст, Поступка.

Імпліцитність компонентів призводить до ускладнення відношень на
відміну від їх об'єднання.
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Abstract. The presence of arguments in a text is determined by a number of criteria. In
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particular, the structure of each argument is described by the S. Toulmin’s model. The article is
devoted to outlining the model of argument as a unit of argumentative discourse in terms of
Rhetorical Structure Theory. The model is created for ideal conditions, all possible deviations being
considered. Real patterns of argumentative text can be converted into the form of the model by
semantically equivalent transformation. Convoluted arguments also leave some traces on the
model. Thus, the model of argument is presented in the nature of semantic complex. The set of
rhetorical relations connecting the components are defined.
Key words: rhetorical relation, nucleus, satellite, argument, model, semantic complex.
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Аннотация. Охарактеризована разработанная программа исследования комплексных
лингвориторических (ЛР) параметров категориальной тетрады «язык как сила:
«жесткая», «мягкая», «острая», «умная» в системе дискурсивных процессов на примере
политологического и политического дискурса как институциональных сфер,
детерминирующих мировую политику.
Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, языковая личность,
глобализация, межкультурная коммуникация, система дискурсивных процессов, язык как
сила («жесткая», «мягкая», «острая», «умная»).

Вступление.
Первоначальным стимулом к выбору темы для нас послужила концепция
Дж. Ная (1990 г.) «языка как мягкой силы». В наиболее известной работе «Soft
рower: the means to success in world politics», изданной в русском переводе в
2004 г. под названием «Гибкая власть: средства достижения успеха в мировой
политике», ученый определял soft power как способность добиваться искомого
через привлекательность (attraction) более, чем через принуждение или плату.
В эту установочную информацию нами интегрированы новейшие и потому
менее частотные и описанные понятия «язык как острая сила» и «язык как
умная сила»; на основе получившейся тетрады (включая изначально
подразумеваемый антоним «язык как жесткая сила») сформулирован
центральный для данного исследования концепт динамика «языковых сил»:
от языка как жесткой силы к мягкой силе (на протяжении ХХ в.), к острой силе,
к умной силе (начало ХХI в.).
Основной текст.
Актуальность темы исследования обусловлена важностью для
специальности «Теория языка» дальнейшей разработки в рамках интегративной
(ЛР) ряда системообразующих категорий: «языковая личность (коллегиальная,
этносоциостратная, коллективная, планетарная)», «полиэтносоциокультурнообразовательное пространство», «система дискурсивных процессов» и других.
Значимость темы в социкультурно-прикладном и образовательном аспектах
определяется
остротой
социально-коммуникативных
проблем
межгосударственного взаимодействия в условиях глобализирующегося
мирового пространства, резко усилившегося в последние годы политикоэкономического противостояния Запада и Востока, США и России. На наших
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глазах раскручивается новый виток холодной войны, который чреват
необратимыми последствиями для планетарной языковой личности
человечества – вплоть до ее самоуничтожения. Должны быть выработаны
взаимоприемлемые
условия
взаимодействия
и
взаимовыгодного
сотрудничества между странами – мировыми лидерами как типами языковой
личности по государственной принадлежности: «языковая личность
американца – на примере американского политика, экономиста, политолога,
философа и т.д.», «языковая личность россиянина – на примере российского
политика, экономиста, политолога, философа и т.д.», представителей других
ведущих государств, определяющих мировой политический климат.
Мирное сосуществование невозможно без достижения консенсуса,
достигаемого ЛР средствами, т.е. экстралингвистически детерминированного
коммуникативно эффективного употребления языковых единиц в составе
риторических
структур:
этически
ответственного,
логически
аргументированного, эмоционально-взвешенного, психологически-грамотного.
В дискурсе СМИ и интернет, в политических, экономических, рекламных
текстах с периода смягчения международной обстановки после перестройки
1985 г. функционирует терминологическое сочетание «язык как мягкая сила» –
противопоставленное свойственному ХХ веку в целом «языку как жесткой
силе». В ХХI веке начинают функционировать в качестве терминологических
словосочетания «язык как острая сила», «язык как умная сила». Безусловно,
система данных понятий должна быть изучена языковедами на материале
репрезентативного корпуса контекстов дискурс-практик и дискурс-ансамблей,
прежде всего, политологического; необходимо выполнить их категориальную
разработку, выявить закономерности их функционирования в системе
дискурсивных процессов, сформулировать обобщения и выводы.
Объект исследования – корпус контекстов употребления словосочетаний
язык как «жесткая – мягкая – острая – умная сила» в современном англо- и
русскоязычном политологическом дискурсе. Предмет – комплексные ЛР
параметры их семантики с учетом особенностей функционирования в аспекте
динамики развития языковых сил – от «жесткой силы» к «мягкой силе», к
«острой силе», «умной силе» в системе дискурсивных процессов на примере
политологического и политического дискурса как институциональных сфер,
детерминирующих мировую политику.
Цель исследования – выявить сущностные признаки и типологические
черты, осуществить категориально разработку понятий язык как «жесткая –
мягкая – острая – умная сила» с позиций ЛР подхода с учетом системности
дискурсивных процессов на примере политической сферы коммуникации.
Материал исследования – изданные в США и РФ с 2000 г. политологические
тексты, демонстрирующие общеполитический инвариант и этнокультурную
специфику концепций языка как «жесткой», «мягкой», «острой», «умной»
силы, а также дискурс действующих политиков, привлекаемый в качестве
иллюстраций положений, формулируемых политологами. Методы и методики
исследования включают, в том числе, лексико-семантический анализ и
описание ассоциативно-семантического поля избранных терминологических
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сочетаний с учетом всех ЛР позиций и методик, разработанных в трудах
Сочинской школы.
Нами разработана предварительная исследовательская программа, которая
включает следующие основные направления:
1. Разработка теоретико-методологических основ ЛР исследования
феномена «язык как жесткая/мягкая/острая/умная сила» в системе
дискурсивных
процессов
полиэтносоциокультурно-образовательного
пространства. 1.1. Позиционирование ЛР парадигмы как теоретикометодологической платформы изучения системы дискурсивных процессов
полиэтносоциокультурно-образовательного
пространства.
Аналитический
обзор работ представителей Сочинской ЛР школы, систематизация на новом
уровне ведущих идей и положений, сквозь призму которых далее
рассматриваются работы ученых, которые, не употребляя терминов
лингвориторики, объективно пишут о тех же явлениях. 1.2. Исследование
феномена «язык как жесткая/мягкая/острая/умная сила» в политологических,
философских, языковедческих источниках. – Аналитический обзор научной
литературы; методика вторичной ЛР реконструкции применительно к
контекстам употребления авторами понятий язык как «жесткая», «мягкая»,
«острая», «умная» сила. 1.3. Формирование детализированной ЛР программы
комплексного исследования феномена «язык как жесткая/мягкая/острая/умная
сила» на материале политологических и политических текстов. Характеристика
всего массива изучаемого эмпирического материала и авторского варианта
поэтапной ЛР методики – на пересечении теоретических положений Сочинской
ЛР школы, концепций других ученых и синтезирующих идей как
синергетического продукта, применяемого к эмпирическому материалу на
втором этапе исследвания.
2. Лингвориторическое моделирование динамики языковых сил (язык как
«жесткая», «мягкая», «острая», «умная» сила) в системе дискурсивных
процессов полиэтносоциокультурно-образовательного пространства. 2.1.
Категория «язык как жесткая сила» (ХХ век, до 80-х гг. ХХ в.); 2.2. Категория
«язык как мягкая сила» (с конца ХХ века); 2.3. Категории «язык как острая
сила» и «язык как умная сила» (в ХХI веке). Анализ выделенных контекстов
каждой группы проводится по всем группам ЛР параметров, ядерные из
которых – девять: 1) этосно-мотивационно-диспозитивные параметры; 2)
логосно-тезаурусно-инвентивные
параметры;
3)
пафосно-вербальноэлокутивные параметры.
3. Обобщение результатов анализа но новом уровне концептуальной
синергетики, построение итоговой динамической модели языковых сил,
функционирующих
в
системе
дискурсивных
процессов
полиэтносоциокультурно-образовательного пространства в ХХ – ХХI вв., на
примере политологического дискурса, а также др. видов институционального
дискурса, привлекаемых в качестве иллюстрирующих примеров второго
уровня.
Заключение и выводы.
Таким образом, нами охарактеризован концептуальный аппарат
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исследования с позиций интегративного ЛР подхода Сочинской школы
конгломерата инструментов и ресурсов речемыслительной деятельности
современного продуцента политического дискурса (а также экономического,
рекламного и др. видов дискурса), которые позволяют участникам мирового
сообщества в ходе межкультурной коммуникации эффективно добиваться
поставленных целей. Искомые лингвистические единицы и риторические
структуры квалифицируются исследователями (прежде всего, политологами)
сквозь призму актуального для теории языка металингвоконцепта язык как
мягкая сила (дискурсивная производящая основа) и смежных с ним
«дискурсивных производных»: язык как жесткая/острая/умная сила. Данная
тетрада – важный объект комплексного ЛР исследования для теории языка.
Abstract. The significance of the research topic in the linguistic, sociocultural-applied and
educational aspects is determined by the urgency of the communicative issues of interstate
interaction in a globalizing world space, which has increasingly intensified in recent years the
political and economic confrontation between the West and the East, the United States and Russia.
The object of the study is the corpus of contexts for using phrase combinations as “hard – soft –
sharp – smart power” in the modern English and Russian political discourse. The subject is
complex LR parameters of their semantics, taking into account the peculiarities of functioning in
the aspect of the dynamics of the development of linguistic powers – from “hard power”, “soft
power”, “sharp power” and “smart power” in the system of discursive processes based on political
and political discourse institutional spheres that define world politics. The article highlights the
developed research program.
Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, linguistic personality, globalization,
intercultural communication, the system of discursive processes, language as a power ("hard",
"soft", "sharp", "smart").
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Аннотация. В трудах Сочинской лингвориторической (ЛР) школы на материале
различных дискурс ансамблей и дискурс-практик разрабатывается категория
«профессиональная языковая личность», общая типология которой строится по ряду
оснований. В статье представлена типологизация языковой личности специалистафилолога. Особую классификационную группу образует профессиональная языковая
личность регионального типа, с выделением ее подгрупп, среди которых особое место
занимает экскурсовод – своего рода «персонифицированная визитная карточка» города.
Ключевые слова: Сочинская лингвориторическая (ЛР) школа, категория
«профессиональная языковая личность», типология языковой личности филолога,
региональная профессиональная языковая личность экскурсовода.

Вступление.
Профессиональная языковая личность раскрывается в особенностях
производимых ею языковых единиц и целостных текстов, в своеобразии
принадлежащего личности профессионального дискурса, подчиненного целям
и задачам профессиональной деятельности (Е.И. Голованова). В свою очередь,
профессиональный дискурс (тип институционального дискурса) – связный
текст в совокупности с теми экстралингвистическими факторами, которые обусловлены профессиональной деятельностью говорящего – совокупностью
устных и письменных текстов, порождаемых языковой личностью в
профессиональной
коммуникации
(М.С.
Силантьева).
Свойства
профессионального дискурса обусловлены взаимовлиянием языковой личности
и профессиональной среды. Это взаимовлияние выражается в том, что языковая
личность в профессиональной сфере действия проявляет себя двояко. С одной
стороны, она порождает профессиональный дискурс, проявляя при этом свою
оригинальность. С другой стороны, она обеспечивает языковое соответствие
статусно-ориентированному дискурсу, «мимикрируя» под его особенности.
При этом индивидуальность языковой личности «уступает место
профессиональной необходимости» (Л.П. Тарнаева), что свидетельствует о
приоритете социального над личностным.
Основной текст.
С позиций ЛР парадигмы как интегративного подхода в филологической
науке охарактеризуем категорию «профессиональная языковая личность» и
представим ее общую типологию. Базовая для данного исследования категория
профессиональная языковая личность определяется нами как субъект речевой
коммуникации той или иной социокультурной сферы, чей речемыслительный
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потенциал раскрывается в создаваемом профессиональном дискурсе,
характеризуемом той или иной степенью индивидуальности в сочетании с
целенаправленным воплощением сущностных признаков данного типа
институционального дискурса, объективируемых на уровне системы
универсальных ЛР параметров. Как известно, профессиональная коммуникация
– явление чрезвычайно широкое, что требует представления общей типологии
ее субъекта – профессиональной языковой личности.
Общая типология профессиональной языковой личности выстроена нами
по ряду оснований, которые отражают следующие ключевые позиции (после
первого пункта классификации детализация осуществлена только для
филологической сферы самореализации профессиональной языковой личности,
однако она может быть экстраполирована на другие области
институционального дискурса):
1) с позиций принадлежности к той или иной сфере социокультурной
коммуникации:
1.1)
нефилологические
сферы
самореализации
профессиональной языковой личности (юриспруденция, менеджмент и
экономика, администрирование и делопроизводство, медицина, педагогика и
др.); для представителей данных сфер необходимо практически владеть словом
как ведущим инструментом профессиональной деятельности, осуществляемой
в сфере общения с большим количеством людей; 1.2) филологическая сфера
самореализации профессиональной языковой личности (филология как наука,
преподавание учебных предметов филологического цикла на разных
образовательных ступенях, библиотечное дело, журналистика, реклама и PRтехнологии, создание литературных произведений разных жанров и др.);
2) по характеру речемыслительной деятельности профессиональной
языковой личности специалиста-филолога и сфере применения продуктов
дискурсивно-текстообразующего процесса: 2.1) филологи-практики, мастера
слова (писатель (прозаик, поэт), журналист, специалист по рекламным и PR
текстам и др.); 2.2) филологи-теоретики (ученый-филолог; вузовский
преподаватель языковедческих, литературоведческих дисциплин; учительсловесник – в той или иной степени);
3) с точки зрения наличия / отсутствия идиостиля: 3.1) массовая
усредненная языковая личность филолога, использующая специальную
терминологию;
3.2)
филологи-классики,
заложившие
теоретикометодологические основы науки о языке, выдающиеся ученые, обладающие
выраженным научным идиостилем;
4) по степени креативности в постановке новых проблем,
самостоятельности и разработке научных подходов, способности
организовать работу учеников и последователей: 4.1) ученый – новатородиночка; 4.1) ученый – создатель научной школы; 4.3) ученый – рядовой
последователь той или иной научной школы.
5) по характеру исследовательской доминанты научного идиостиля
ученого-филолога, например: 5.1) профессиональная языковая личность
ученого-филолога с лингвистической доминантой (В.В. Виноградов); 5.2)
профессиональная языковая личность ученого-филолога с литературоведческой
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доминантой (Ю.М. Лотман); 5.3) профессиональная языковая личность
ученого-филолога с философской доминантой (М.М. Бахтин).
Для становления профессиональной языковой личности определяющую
роль играет овладение риторическим арсеналом. Согласно философу С.Е.
Шилову, «базовым в онтологическом отношении образовательным
модулем может стать курс «Риторика Новой России», посвященный
подготовке и повышению риторической квалификации элиты, гражданских
сообществ. Для начала, конечно, придется поменять представление о языке,
речи, риторике, а потом явить Новую Россию как риторический
жизненный мир, раскрыть государственное управление, экономику и
предпринимательство, право и культуру, искусство, психологическое развитие,
науку и технику и даже спорт, как, прежде всего, риторическую
человеческую деятельность, то есть радикально повысить риторическую
компетентность и стоимость человеческого капитала Новой России» (из
научной переписки. Выделено нами. – Авт.).
С позиций ЛР парадигмы профессиональная языковая личность как
носитель элитарной речевой культуры должна иметь наивысший уровень
сформированности интегральной ЛР компетенции, включающей языковую,
текстовую
и
коммуникативную
(включая
этнокультурно-речевую)
субкомпетенции, реализуемые при рецепции и продуцировании текста с
помощью универсальных механизмов: ориентировочного, инвентивного,
диспозитивного, элокутивного, редакционно-рефлексивного, мнемонического,
акционального, психориторического. Поскольку в целом ведущую функцию в
текстообразовании играют механизмы инвентивно-диспозитивно-элокутивноакциональной реализации ЛР компетенции, осуществляемой в рамках того или
иного типа идеоречецикла, с целью изучения характера ЛР самопрезентации
элитарной языковой личности целесообразно обращение именно к элокутивноэкспрессивному,
диспозитивно-синтагматическому
и
инвентивнопарадигматическому механизмам, восходящим к этапам идеоречевого цикла.
Особую классификационную группу образует профессиональная ЯЛ
регионального типа. К ее подтипам нами отнесены экскурсоводы; журналисты
региональных СМИ; преподаватели вузов и учителя школ (прежде всего,
историки, краеведы, филологи); местные писатели, поэты, литературные
критики; представители администрации – края, области, населенного пункта и
т.п. Экскурсовод занимает в их ряду особое место, исполняя роль своего рода
«персонифицированной визитной карточки» того или иного населенного
пункта, культурно-исторического или природного объекта.
Заключение и выводы.
В трудах Сочинской лингвориторической (ЛР) школы на материале
различных дискурс ансамблей и дискурс-практик разработана категория
«профессиональная языковая личность». На I уровне типологизации
устанавливается принадлежность к той или иной сфере функционирования
дискурсивных
процессов
полиэтносоциокультурно-образовательного
пространства. Далее общая типология профессиональной языковой личности
строится по ряду оснований. Так, применительно к научной филологической
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сфере, устанавливаем: II. 2.1) характер речемыслительной деятельности
специалиста-филолога,
сферу
применения
продуктов
дискурсивнотекстообразующего процесса; 2.2) наличие / отсутствие идиостиля; 2.3) степень
креативности в постановке новых проблем, самостоятельность в разработке
научных подходов, способность организовать работу учеников и
последователей; 2.4) характер исследовательской доминанты научного
идиостиля
ученого-филолога
(лингвистическая,
литературоведческая,
философская).
Отдельную
классификационную
группу
образует
профессиональная ЯЛ регионального типа, среди подгрупп которой особое
место занимает экскурсовод.
Abstract. Sochi Linguistic and Rhetorical (L&R) School on the material of various discourse
ensembles and discourse practices is developing the category of “professional linguistic
personality”. At the typological level I, the relation to the one or another sphere of the discursive
processes functioning in a multiethnic sociocultural and educational space is set. Afterward, the
general typology of a professional linguistic personality is based on series of fundamentals. For
example, regarding the philological sphere, we establish: II. 2.1) the quality of speech and
cognitive activities, the sphere of applying; 2.2) the presence/absence of idiostyle; 2.3) the degree
of creativity in the formulation of new problems (the creation of a scientific school); 2.4) the quality
of researching dominant of the scientific idiostyle presented by a scientist-philologist (linguistic,
philosophical, literature study). A special classification group is formed by professional linguistic
personality of a regional type. Its subtypes include: guides; regional media journalists; university
professors and school teachers (above all, historians, local ethnographers, philologists); local
writers, poets, literary critics; administration official - region, village, etc.
Key words: Sochi Linguistic and Rhetorical (L&R) School, category of “professional
linguistic personality”, typology of linguistic personality of a philologist, regional professional
linguistic personality of a guide.
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Аннотация. В рамках концепции лингвориторической (ЛР) парадигмы предложена
категория «планетарная языковая личность (ЯЛ)», которая является перспективной для
дальнейшей междисциплинарной разработки. Охарактеризованы информационные,
коммуникационные и дискурсивные процессы в современном полиэтносоциокультурнообразовательном пространстве (ПЭСКОП), функционирующем на государственном и
планетарном уровнях. В качестве инструмента оптимизации языковой политики
предлагается би/полилингвальная модель непрерывного ЛР образования.
Ключевые слова: Сочинская лингвориторическая (ЛР) школа, категория «планетарная
языковая личность (ЯЛ)», полиэтносоциокультурно-образовательное пространство
(ПЭСКОП), дискурсивные процессы, непрерывное би/полилингвальное ЛР образование.

Вступление.
В информационную эпоху глобализационного развития планеты с
объективной неизбежностью должно сформироваться единое мировое
сообщество нового качества, призванное оперативно достигать консенсуса и
взаимопонимания по всем острым проблемам, волнующим человечество. В
концепции Сочинской лингвориторической (ЛР) школы мегаобщность
«Земляне» квалифицируется как единая планетарная коллективная
языковая личность (ЯЛ) человечества. С привлечением терминологии
концептуального
аппарата
русского
космофилософского
дискурса:
классического наследия В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского и др. космистов,
исследованного в ЛР парадигме, и современного направления «Философия
Синтеза русского космизма» – правомерно употребление таких
корреспондирующих терминологических сочетаний, как «метагалактическая
нация землян», «конфедерация землян», «человек планеты», «человек новой
эпохи» и т.д. В «лингвистическом Манифесте» В.Ф. Нечипоренко человек есть
космическое существо, и язык, речь, мышление – подсистемы этого
микрокосма, при помощи которых мы познаем Вселенную, а она познает нас.
Основной текст.
В качестве языковедческой категории нами постулирована «планетарной
ЯЛ», структура которой на первом уровне рассмотрения представляет собой
конгломерат, моделируемый с учетом данных геолингвистических
классификаций, генеалогической и ареальной, т.е. в соответствии с семьями,
ветвями, группами и подгруппами языков. В модели также выделяются
компоненты на основании данных структурно-типологической лингвистики,
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т.е.
на
уровнях
языковых
операций:
фонетико-фонологических,
морфологических, синтаксических. Указанные подструктуры планетарной ЯЛ
функционируют в лице ее обобщенных этносоциостратных представителей
(«русская ЯЛ», «английская ЯЛ» и др.). В многонациональных странах
сложным типом ЯЛ по государственной принадлежности выступают
«американская ЯЛ», «ЯЛ россиянина» и т.п.
Средой существования, экспликации и самореализации современном
планетарной ЯЛ является полиэтносоциокультурно-образовательное
пространство (ПЭСКОП). Последнее функционирует на мезоуровне в
мультинационально-государственном масштабе, на макроуровне – в
планетарно-мировом масштабе. Микроуровень рассмотрения предполагает
отсутствие префикса поли- и актуализируется в случаях моноэтнического
государства, что в эпоху глобализации, в условиях постоянной миграции
населения практически неосуществимо. Статический и динамический аспекты
рассмотрения в ЛР парадигме ПЭСКОП в системной матрице категорий,
производных от базовых категорий информация, коммуникация, дискурс,
представлены нами далее в системе взаимосвязанных определений, как три
типа субпространств и процессов.
Информационное пространство ПЭСКОП понимается как статический
аспект ПЭСКОП в его информационной ипостаси. Это семиотически
организованная совокупность сообщаемых новых сведений, т.е. рематическая
составляющая того или иного текста, шире – дискурса (текст в совокупности с
экстралингвистическими факторами), еще шире – «ЛР картины мира» как
иерархии ценностных суждений, формируемых на базе культурных концептов
(топосы) и связей между ними (топы). ЛР картина мира формирует дискурсуниверсум, в котором функционирует коллективная ЯЛ этноса, совокупная
языковая личность этносоциума (на конкретном историческом этапе развития
того или иного государства), планетарная ЯЛ в актуальном ПЭСКОП
соответствующего масштаба. Риторические «общие места» при этом
соотносятся следующим образом: топосы (уровень лексических операций) –
элементы актуальной для коллективной ЯЛ – этноса, государства, планеты –
системы ценностей. Это культурные концепты четырех уровней идеологии
речевых поступков: Этосного («Благо – Добро»), Логосного («Мысль –
Истина»), Пафосного («Красота – Гармония»), Софийного («Вдохновение –
Любовь») и др., более частных, а также их антонимических соответствий
дихотомических пар. Топы (уровень грамматических операций) – связи между
элементами, структурно-смысловые модели речемыслительной деятельности
(имя, определение, символ, общее/частное, свойства, сопоставление,
действие/претерпевание, обстоятельства и т.д.).
Коммуникативное пространство ПЭСКОП – статический аспект
ПЭСКОП в его коммуникационной ипостаси: персонализированный срез
общения в рамках ПЭСКОП на различных уровнях в разных сферах:
межличностной, социальной, политической, экономической, культурной,
образовательной, научной и др.
Дискурсивное пространство ПЭСКОП – статический аспект ПЭСКОП в
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его дискурсивной ипостаси: вся тема-рематическая организация ПЭСКОП, его
вербализованное
содержательно-смысловое,
архитектоническикомпозиционное акциональное наполнение, вся система текстовых массивов,
образующих различные конфигурации дискурс-практик и дискурс-ансамблей
на интра- и экстралингвистическом уровнях их рассмотрения, в синхронии и
диахронии.
Информационные процессы ПЭСКОП понимаются как динамический
аспект ПЭСКОП в его информационной ипостаси: непрерывное
поступательное движение вновь генерируемых тематических блоков и
содержательно-смысловых цепей, перманентное круговое наращивание
инвентивных звеньев в каркасной схеме традиционных топосов и топов.
Коммуникационные процессы ПЭСКОП – динамический аспект ПЭСКОП
в коммуникативной ипостаси: взаимодействие между продуцентами и
реципиентами дискурса, непосредственное (контактное общение) или
опосредованное (дистантная коммуникация: а) пространственного типа; б)
временного типа).
Дискурсивные процессы ПЭСКОП – динамический аспект ПЭСКОП в его
дискурсивной ипостаси: вся совокупность текстовых массивов в единстве с
экстралингвистической
информацией
в
процессуальном
плане
их
интенционально обусловленного формирования, развития, функционирования,
угасания, эволюционных трансформаций и кардинальных революционных
преобразований («сдвигов тектонических пластов» национальной словесности);
как дифференцированные и одновременно взаимодействующие и зачастую
теснейшим образом переплетающиеся, образующие диалогические единства: а)
эксплицитные (прямое/косвенное цитирование, рецензирование, обобщение,
полемика и др.); б) имплицитные (аллюзия, плагиат и др.).
В образовательно-прикладном аспекте, согласно разработанной нами
концепции непрерывного ЛР образования, в ПЭСКОП РФ, стран СНГ,
мирового сообщества ЯЛ обучающегося как сознательного субъекта
дискурсивных процессов должна формироваться с учетом разработанной в
качестве стратегического ориентира ЛР модели «сильная ЯЛ диалогического,
демократического,
поликультурного
типа;
профессиональная
ЯЛ;
би/полилингвальная ЯЛ». Последняя целевая установка базируется на
категории «вторичная ЯЛ», которая понимается нами как субъект
речемыслительной деятельности в психолингвистическом континууме
инокультурной ментальности, на неродном языке, в ходе которой
осуществляется восприятие, переработка и производство информации о мире и
человеке в форме потока связной речи – дискурса разных типов, который
фиксируется в текстах разной жанрово-стилевой принадлежности как
семиотических результатах речемыслительного процесса на одном
(билингвальность) или нескольких (полилингвальность) неродных языках.
В условиях глобализации в качестве инструмента оптимизации языковой
политики России, стран СНГ, мирового сообщества в целом предлагается
би/полилингвальная модель непрерывного ЛР образования.
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Заключение и выводы.
Категория
«планетарная
ЯЛ»
является
перспективной
для
междисциплинарной разработки. В теоретико-методологическом аспекте
предложенная модель базируется на ведущих языковедческих положениях. ЛР
парадигма позволяет системно охарактеризовать статику и динамику ПЭСКОП
в информационном, коммуникационном и дискурсивном аспектах. Как на
государственном, так и на планетарном уровнях инструментом оптимизации
языковой политики объективно выступает би/полилингвальная модель
непрерывного ЛР образования.
Abstract. Within the framework of the concept of the linguistic and rhetorical (L&R)
paradigm, the article proposes the category of “planetary linguistic personality (LP)” which
contains perspectives for further interdisciplinary research. Mega-community “Earthlings” is
qualified as a unified planetary collective LP of the whole humanity. In the theoretical and
methodological aspect, the structure of the planetary LP is a conglomerate modeled in
consideration of the geolinguistic classifications, genealogical and areal data, i.e. according to
families, branches, groups and subgroups of languages. Substructures are defined on the basis of
structural typological linguistics data, at the levels of language operations: phonetic and
phonological, morphological, syntactic. The mentioned substructures of the planetary LP are
implemented by the generalized ethnically and socially stratified representatives. In multinational
countries, the “American LP”, “Russian LP”, etc. perform as a complex type of LP, by their
citizenship.
The article describes the information, communication and discursive processes in modern
multiethnic sociocultural and educational space (MESCES), state and planetary levels. The
bi/polylingual model of continuing L&R education is proposed as a tool of language policy
optimization.
Key words: Sochi Linguistic and Rhetorical (L&R) School, category of “planetary linguistic
personality (LP)”, multiethnic sociocultural and educational space (MESCES), discursive
processes, continuing bi/polylingual L&R education.
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ВЫЕЗДНАЯ «СОЧИНСКАЯ ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА»:
ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТРАНАХ СНГ
Vorozhbitova A.A. / Ворожбитова А.А.
d.philol.s., d.p.s., prof./ д.филол.н., д.п.н., проф.
Sochi State University, Sochi, Sovetskaya Street 26-а, 354 000
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Аннотация. В статье охарактеризованы содержание и структура комплекса
методических мероприятий для преподавателей образовательных организаций с обучением
русскому языку и на русском языке, реализованных в ноябре 2018 г. в Приднестровье
(Тирасполь) и Белоруссии (Гомель, Брест, Минск) в режиме выездной «Лингвориторической
школы».
Ключевые слова: Сочинская лингвориторическая (ЛР) школа, Содружество
Независимых Государств (СНГ), обучение русскому языку и на русском языке, сильная
би/полилингвальная языковая личность, концепция непрерывного ЛР образования.

Вступление.
Цель статьи – охарактеризовать содержание и структуру комплекса
методических мероприятий для преподавателей образовательных организаций с
обучением русскому языку и на русском языке, реализованных в ноябре 2019 г.
в Приднестровье (Тирасполь) и Белоруссии (Гомель, Брест, Минск). Работа
была организована в режиме выездной «Лингвориторической школы» в течение
4 дней, занятия проводились нами совместно с коллегами О.А. Бурукиной, О.В.
Ширяевой, М.А. Гранкиной.
Основной текст.
Лингвориторическая
(ЛР)
парадигма
как
междисциплинарный
интегративный подход и концепция непрерывного ЛР образования как
инновационная педагогическая система были представлены в методическом и
лингводидактическом контекстах преподавания русского языка как
иностранного в рамках следующего тематического плана:
Тема 1. Языковая личность как субъект дискурсивных процессов
полиэтносоциокультурно-образовательного пространства Содружества
Независимых Государств (доклад, 2 ч.).
Категория «языковая личность» как междисциплинарный теоретикометодологический конструкт. Информационные, коммуникационные и
дискурсивные
процессы
в
современном
полиэтносоциокультурнообразовательном пространстве: государственный и планетарный уровни.
Единство языковой политики Содружества Независимых Государств.
Практическое занятие (1 ч.). Самопроектирование сильной языковой
личности (схемы, таблицы, алгоритмы, самонастрои, мнемонические песни).
Самостоятельная работа (1 ч.). Анализ текстового материала. Анкетирование
и самоанализ результатов. Знакомство с онлайн-ресурсами по теме.
Тема 2 . Теоретико-методологическая подготовка профессиональной
языковой личности преподавателей разных направлений и профилей
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(мастер-класс с круглым столом, 2 ч.)
Синергетика базовых категорий в теоретико-методологической подготовке
преподавателя-русиста. Язык – речь – речевая деятельность – языковая
личность – риторический канон – речемыслительная культура –
коммуникативные качества речи – эффективность речевой коммуникации.
Система самонастроев профессиональной языковой личности: говорение,
слушание, чтение и письмо. Техника речи. Учебные мнемонические песни.
Вопросы
для
дискуссии:
1.
Формирование
коммуникативной
компетентности русскоязычных обучающихся: стратегия и тактика, методы и
приемы. 2. Психологическая компетентность школьного учителя, вузовского
преподавателя и методы его психологической защиты. 3. Психологические
особенности современных обучающихся, рекомендации по работе в
полиязыковой и многонациональной среде.
Самостоятельная работа (1 ч.). Оратория: требования и рекомендации
профессиональной языковой личности. Знакомство с интернет-ресурсами по
теме.
Тема 3. Лингвориторическая парадигма как интегративный
междисциплинарный
подход:
теоретический,
методологический,
образовательный потенциал (доклад, 2 ч.).
Системность изучения и методической интерпретации дискурсивных
процессов,
дискурс-ансамблей
и
дискурс-практик
с
позиций
лингвориторической парадигмы: сферы социокультурной, литературнохудожественной и гносеологически ориентированной коммуникации.
Практическое занятие (1 ч.). Восприятие, понимание, анализ и
интерпретация русского текста: обсуждение исследовательского и
методического опыта слушателей. Самостоятельная работа (1 ч.). План
комплексного анализа текста: сопоставление вариантов, разработка
оптимальной индивидуализированной рабочей версии для разных типов текста
(научный, учебный, деловой, художественный).
Тема 4. Концепция непрерывного лингвориторического образования и
единый культурно-речевой режим в образовательном учреждении (мастеркласс с круглым столом, 2 ч.)
Алгоритм проектирования инновационного педагогического процесса, его
моделирование и конструирование. Анализ опыта апробации модельных
построений на материале исследований Сочинской лингвориторической школы
(спец. 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.08
– теория и методика профессионального образования).
Вопросы для дискуссии: 1. Личностно-ориентированный подход в
современном обучении: российский и зарубежный опыт. 2. Рекомендации по
работе с обучающимися, имеющими особые потребности (речевые, физические,
умственные и др.). 3. Специфика работы с одаренными и талантливыми
обучающимися.
Самостоятельная работа (1 ч.). Использование ресурсов портала
«Образование на русском» при разработке уроков/занятий для различных
целевых аудиторий при преподавании русского языка, литературы и иных
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предметов на русском языке.
Тема 5 . Русский язык, русская литература, русская культура как
синергетические феномены. Актуальные процессы в русском языке и
состояние речемыслительной культуры общества (доклад, 2 ч.).
Язык – духовный код нации. Понятие языковой нормы. Проблемы
компьютеризации и жаргонизации русского языка в современном мире.
Вопросы и комментарии слушателей – 10 мин. Практическое занятие (1 час).
Синергетика языка, литературы, культуры: коммуникативный аспект. Анализ
языка общения школьников в соцсети «Вконтакте». Самостоятельная работа
(1 час). Анализ словарей жаргона, прецедентной лексики и компьютерного
сленга. Работа с литературными текстами, анализ и обсуждение.
Тема 6. Дискурсивные процессы литературно-художественной
коммуникации. Формирование русской языковой картины мира на уроках
русского языка и литературы (мастер-класс, 3 ч.).
Дискурсивные процессы литературно-художественной коммуникации.
Формирование русской языковой картины мира на уроках русского языка и
литературы. Вопросы и комментарии слушателей – 20 мин.
Самостоятельная работа (1 час). Анализ концептосферы в русской и
инонациональных картинах мира.
Тема 7. Интертекстуальность как интегративное свойство
произведений русской литературы. Современный литературный процесс в
аспекте школьного образования (доклад, 2 ч).
Интертекстуальность как интегративное свойство русской литературы.
Современный литературный процесс в аспекте школьного образования.
Патриотическое воспитание на уроках литературы. Вопросы и комментарии
слушателей – 10 мин.
Практическое занятие (1 час). Выявление интертекстуальных маркеров в
литературных текстах: обсуждение исследовательского и методического опыта
слушателей. Самостоятельная работа (1 час). Формирование списка
произведений современных авторов для внеклассного и дополнительного
чтения (с опорой на духовные ценности нации).
Тема 8 . Современные тенденции в развитии русского языка, культуры и
менталитета. Инновационные технологии на уроках русского языка и
литературы (мастер-класс, 3 ч.).
Современные тенденции в развитии русского языка, культуры и
менталитета. Инновационные технологии на уроках русского языка и
литературы. Разработка и проведение образовательного квеста. Вопросы и
комментарии слушателей – 20 мин. Самостоятельная работа (1 час). Онлайнресурсы в обучении русскому языку и литературе.
Заключение и выводы.
Представленный в статье тематический план работы выездной
«Лингвориторической школы» включал такие основные темы, как «Языковая
личность как субъект дискурсивных процессов полиэтносоциокультурнообразовательного пространства Содружества Независимых Государств»,
«Теоретико-методологическая подготовка профессиональной языковой
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личности преподавателей разных направлений и профилей» и др. Данный план
выполнил функцию организующей основы для рецептивно-аналитической,
репродуктивно-конструктивной и продуктивно-творческой речемыслительной
деятельности
коллегиальной
профессиональной
языковой
личности
преподавателей вузов и учителей школ, ставших слушателями курсов
повышения квалификации.
Abstract: The article describes the content and structure of the complex of methodological
measures for teachers of educational institutions with training Russian languase and in Russian
language, implemented in November 2018 in Transdniestria (Tiraspol) and Belarus (Gomel, Brest,
Minsk). The work was organized as an offsite "Linguistic and Rhetorical School” and included the
follow main topics: 1. Linguistic personality as a subject of discursive processes of multiethnic
sociocultural and educational space of the Commonwealth of Independent States. 2. Theoretical
and methodological training of professional linguistic personality of teachers trained in different
directions and profiles. 3. Linguistic and rhetorical paradigm as an integrative interdisciplinary
approach: theoretical, methodological, educational potentiality. 4. The concept of continuing
linguistic and rhetorical education and a general cultural and speech mode in an educational
institution. 5. Russian language, Russian literature, Russian culture as synergetic phenomena.
Actual processes in the Russian language and the situation of the speech and cognitive culture in
society. 6. Discursive processes of literary and artistic communication. Formation of the Russian
language picture of the world at the Russian language and Literature lessons.
Key words: Sochi Linguistic and Rhetorical (L&R) School, Commonwealth of Independent
States (CIS), teaching Russian language and in Russian language, strong bi/polylingual linguistic
personality, concept of continuing L&R education.

Статья отправлена: 21.01.2019 г.
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УДК 81
MULTIPURPOSE LINGUISTIC AND RHETORICAL MATRIX:
ERRORS OF LANGUAGE, SPEECH, AND SPEECH ACTIVITIES

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
ОШИБОК ЯЗЫКА, РЕЧИ, РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Vorozhbitova A.A. / Ворожбитова А.А.
d.philol.s., d.p.s., prof./ д.филол.н., д.п.н., проф.
Sochi State University, Sochi, Sovetskaya Street 26-а, 354 000
Сочинский государственный университет, Сочи, ул. Советская 26-а, 354 000

Аннотация. Комплексная лингвориторическая (ЛР) матрица ошибок языка, речи,
речевой деятельности представлена в статье как система сбоев в работе механизмов
реализации интегральной ЛР компетенции, в качестве ориентировочной основы и модели
речемыслительной антикультуры языковой личности. В ходе обучения субъект
дискурсивных процессов становится сильной, профессиональной ЯЗ, в том числе
би/полилингвальной.
Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, языковая личность, механизмы
реализации интегральной ЛР компетенции, типология ошибок языка, речи, речевой
деятельности.

Вступление.
Комплексная лингвориторическая (ЛР) матрица ошибок языка, речи,
речевой деятельности представлена как система сбоев в работе механизмов
реализации интегральной ЛР компетенции (ЛРК), которая характеризуются от 1
лица обучающегося (методический прием «самонастроя»), в качестве
ориентира и «модели речемыслительной антикультуры» языковой личности.
Основной текст.
I. Моя культура коммуникативной деятельности – результат высокой
коммуникативной субкомпетенции, включая этнокультурно-речевую.
1.1. Мой преддиспозитивно-ориентировочный механизм ЛРК – общая
ориентировка в речевом событии: цели, условия коммуникации,
психологический портрет адресата; стиль, тип речи, жанр планируемого
дискурса: при продукции – ориентируюсь в ситуации общения, осознаю, о чем
будет мое высказывание, кому адресовано, при каких обстоятельствах, зачем
его создаю (чтобы поделиться чем-то, выразить свои чувства, информировать,
объяснить, воздействовать на собеседника и др.); при рецепции – осознаю мою
коммуникативную задачу, предполагаю по заголовку, по началу, др. внешним
признакам (иллюстрация в книге, взгляд, мимика, говорящего) общий характер
сообщения, его тему, цель, дальнейшее продолжение.
Сбои в работе данного механизма – «ошибки ориентировки»: неверный
выбор стиля речи, типа речи, жанра высказывания; этикетных формул, стиля
речевого поведения с точки зрения данной речевой ситуации.
1.2. Мой акциональный механизм ЛРК – адекватная поведенческая
стратегия в конкретной речевой ситуации; в устной публичной речи
оптимально использую вербальные и невербальные средства коммуникации,
соблюдаю орфоэпические и др. языковые нормы; в письменной речи выражаю
мысли, соблюдая правила графики и каллиграфии, орфографии и пунктуации.
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Сбои в работе данного механизма – ошибки орфоэпические,
акцентологические;
орфографические,
пунктуационные;
«ошибки
оформления»: в устной речи – нарушения дыхания, голосоведения, дикции,
обеднение тембра, мелодики; при письме – каллиграфические, графические.
1.3. Мой психориторический механизм ЛРК – обратная связь с
адресатом: учитываю особенности его восприятия, анализирую ответную
реакцию по ходу коммуникации для корректировки своего речевого поведения
и достижения коммуникативного эффекта.
Сбои в работе данного механизма – «ошибки обратной связи»: не
фиксирую и/или не учитываю реакцию адресата для оперативных корректив.
II. Моя культура текстовых действий и языковых операций –
результат оптимальной реализации текстовой и языковой субкомпетенций.
2.1. Мой инвентивно-парадигматический механизм ЛРК когнитивная
стратегия, выявление микротем в составе темы; при продукции – осознаю тему
и идею своего высказывания, набор микротем, их содержание и смысловую
иерархию; применяю «общие места»: топосы (культурные концепты) и топы
(структурно-смысловые модели); при рецепции – понимаю основную мысль
говорящего, его речевую задачу; сортирую информацию (известная/новая,
основная/вспомогательная,
теоретическиая/иллюстративная);
выявляю
тематические блоки и микротемы, весь «инвентивно-диспозитивный каркас».
Сбои в работе данного механизма – фактические ошибки (пропуск
нужных слов, важных эпизодов, фактов, признаков); логические ошибки
(нарушена связь между понятиями, разноуровневые как однородные и др.).
2.2. Мой диспозитивно-синтагматический механизм ЛРК –
композиционно-коммуникативная стратегия, логика предмета речи и жанра с
учетом законов восприятия устной/письменной речи и особенностей адресата;
при продукции – намечаю ход развития мысли, планирую последовательность
микротем, создаю оригинальную композицию высказывания; при рецепции –
понимаю ход развития мысли адресанта, логику построения чужого
высказывания, оцениваю его композиционные достоинства.
Сбои в работе данного механизма – композиционные ошибки:
неоправданно нарушена последовательность изложения событий, фактов,
наблюдений; не выражены вступление, основная часть, заключение; нет
выводов; нет соответствия составленному/заданному плану и др.
2.3. Мой элокутивно-экспрессивный механизм ЛРК – оптимальная
языковая стратегия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной
речевой ситуации; при продукции – формулирую мысль, развиваю в
последующих фразах, связываю их между собой; соблюдаю нормы
литературного языка, выбираю языковые средства с учетом задачи речи,
адресата, условий общения, основной мысли и содержания данной части
высказывания; при рецепции – понимаю значения слов, контекстуальную
смысловую нагрузку слов, форм слов, синтаксических конструкций, интонаций.
Я грамотно совершаю все языковые операции: стилистические,
лексические,
грамматические
(морфемно-словообразовательные,
морфологические, синтаксические), фонетические. Я активно выполняю
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элокутивные текстовые действия: применяю все типы метабол, тропы и
фигуры, афоризмы, крылатые слова, паремии и др. «цветы красноречии.
Сбои в работе данного механизма – стилистические ошибки:
неоправданное использование слов других стилей речи; употребление слов без
учета их эмоционально-оценочной окраски; употребление диалектных и
просторечных слов, словосочетаний; лексические ошибки: употребление
слова в неточном или несвойственном ему значении; лексические речевые
недочеты (нарушение сочетаемости слов; неоправданный повтор; бедность
словаря, отсутствие синонимов, антонимов и др.; сухость речи, отсутствие
образности и т.д.); фразеологические ошибки: в усвоении значения
фразеологизма,
формы фразеологизма; образование ненормативных
фразеологизмов; изменение их лексической сочетаемости; синтаксические
ошибки: нарушение управления, согласования; несоответствие видовременных
форм глаголов; несоблюдение границ предложений; синтаксические речевые
недочеты (неудачный порядок слов;
двусмысленное употребление
местоимений; однообразие синтаксических конструкций; отсутствие
риторических фигур и др.); морфологические ошибки: неправильное
образование форм слов; словообразовательные ошибки: пропуск, искажение
морфем; неудачное словотворчество; фонетические (фонологические) ошибки:
искажение русских фонем, сильный акцент.
Мою высокую речемыслительную культуру обеспечивает оптимальная
работа механизмов психофизиологического обеспечения реализации ЛРК.
1. Мой редакционно-рефлексивный механизм ЛРК – редактирование
высказывания: текущее (инвентивное, диспозитивное, элокутивное); итоговое;
акциональное; посткоммуникативное; при продукции –
контролирую
соответствие своего высказывания замыслу, ситуации общения; оцениваю
содержание с точки зрения темы, задачи речи, основной мысли,
последовательности; оцениваю языковые средства с точки зрения задачи речи,
основной мысли, требований культуры речи; оцениваю этическую сторону
речевого поведения; вношу исправления в свое высказывание; при рецепции –
осознаю степень понимания чужого высказывания, глубину проникновения в
его смысл; понимаю авторскую позицию и свое отношение к ней; применяю
приемы уточнения понимания (выясняю значения незнакомых слов, ставлю
вопрос, возвращаюсь к прочитанному и др.).
Сбои в работе данного механизма – «ошибки редактора»: нет
самоконтроля (по каждому механизму ЛРК), не вижу разные типы ошибок в
своем и чужом тексте, не исправляю их, не знаю приемов правки.
2. Мой мнемонический механизм ЛРК – эффективно взаимодействуют
оперативная и долговременная память, применяю приемы мнемотехники.
Сбои в работе данного механизма – мнеморечевые недочеты: нарушение
сочетаемости; местоименное дублирование члена предложения; тавтология
(смысловая избыточность); лексический повтор; пропуск компонентов
словосочетания, предложения; конструктивная перегруженность предложений.
Заключение и выводы.
В ходе обучения субъект дискурсивных процессов становится сильной,
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профессиональной языковой личности, в том числе би/полилингвальной,
благодаря осознанному совершению языковых операций, текстовых действий и
коммуникативной деятельности в речевых событиях разных типов в различных
сферах, стилях, типах, жанрах речемыслительной деятельности. Это становится
возможным в ходе перманентного анализа и самоконтроля в рамках
предложенной матрицы своих и чужих речевых поступков в продуктивном и
рецептивном регистрах, устной и письменной формах, монологическом и
диалогическом режимах коммуникации, на родном, государственном,
иностранных языках.
Abstract: The multipurpose linguistic and rhetorical (LR) matrix of errors of language,
speech, and speech activity is presented in the article as a system of failures in the mechanisms for
the implementation of integrated LR competence, as an indicative basis and a model of speech and
cognitive anti-culture of a linguistic personality. During the training, the subject of discursive
processes becomes a strong, professional language personality, a bi/multilingual in particular, due
to the conscious realizing of language operations, text actions and communicative activity in speech
events of various types in various spheres, styles, types, genres of speech and cognitive activities,
during the permanent analysis in the framework of the proposed matrix of their own and other
people's actions in the productive and receptive registers, oral and written forms, monologue and
dialogical mode of communication, in native, state, foreign languages.
Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, linguistic personality (LP),
mechanisms for the implementation of integrated LR competence, typology of errors of language,
speech, and speech activities.
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POLITICAL ELITE AND LEADERSHIP IN UKRAINE

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ТА ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ
Kabakova Y.D./ Кабакова Є.Д.
National University of Life and Envirenmental sciences of Ukraine,
Kyiv, st. Heroiv Oborony , 15, 03041
Національний університет біоресурсів та природокористування України,
Київ, Героїв Оборони 15, 03041

Анотація. Автором статті розглянуто проблеми розуміння понять політична еліта
та політичне лідерство, адже саме вони виступають одними з провідних фігур процесу
державотворення та формування громадянського суспільства.
Ключові слова: політичний лідер, влада, політичний процес, політична система,
політична еліта.

Вступ. Майже в усіх країнах, владу зазвичай, здійснює невелика соціальна
група, яка уособлює владне панування і керівництво суспільними процесами.
Таку соціальну групу (меншість), яка несе визначальну роль у розробці та
реалізації політичних рішень, називають елітою (з лат. eligere та франц. еlite –
кращий, добірний).
На сьогодні політична еліта України в умовах суспільно-політичного
розвитку відіграє ключову роль. Оскільки вкрай важливим та актуальним
залишається процес визначення місця та ролі нашої держави на міжнародній
арені. Від кроків політичної еліти залежить вектор розвитку сучасної України, а
головне залишається питання: «Так залежна Україна, тільки економічно чи
психологічно, має рабську свідомість чи вільну, спроможна захищати свою
територіальну незалежність, суверенітет»? На ці питання повинні сьогодні дати
відповідь як представники української еліти, так і кожен громадянин нашої
держави.
Основний текст. Політична еліта – найвища, найбільш активна
динамічна і відносно привілейована соціальна група, яка усвідомлює свої
специфічні інтереси та інтереси всього суспільства, бере безпосередню участь у
прийнятті та здійсненні політичних рішень, пов’язаних із використанням
державної влади або суттєвим впливом на неї, забезпечує реалізацію інтересів
своєї соціальної групи або всього суспільства [1, С. 249].
За ставленням до влади і місцем в системі владних відносин її поділяють
на 2 категорії:
1) правляча –та, що володіє державною владою
2) не правлячу (опозиційну )- яка веде боротьбу за владу.
Не правляча в свою чергу поділяється на:
- вищу (прийняття рішень загально-державного рівня)
- середню (бере учать у підготовці і обговоренні політичних рішень)
- адміністративну (бюрократія,виконання політичних рішень).
Функціями політичної еліти є :
1. функція соціального моніторингу (постійне вивчення інтересів різних
соціальних груп і побудову субординації цих інтересів).
2. стратегічна функція – ініціювання соціальних змін і вироблення
політичних ідеологічних доктрин, конституцій, законів, програм реформ.
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3. інтегративна – об’єднання суспільства на основі сформульованих елітою
цінностей, подолання міжгрупових непорозумінь і конфліктів;
4. організаційна – створення дієвого механізму втілення у життя
політичних задумів; створення і корекція інститутів політичної системи;
призначення кадрового апарату органів управління.
5. функція рекрутування (висунення) зі свого середовища політичних
лідерів: політики державного маштабу не можуть з’явитися нізвідки, вони, як
правило, пов’язані з певними сегментами самої еліти: законодавчою,
виконавчою, регіональною, партійною тощо [2, С.105].
При аналізі структури сучасної політичної еліти в Україні, можна
стверджувати, що в її складі переважають представники владних структур
загальнодержавного і регіонального рівнів, олігархи та їх помічники, які все
активніше втручаються у владні структури, використовуючи свої фінансові та
посадові можливості. З кожним роком все менше в елітарному складі
представників звичайного народу, культурної сфери життя суспільства. Отже,
характер сучасної української політичної еліти все більше набуває
клановокорпоративних рис. Також на «верхівці» суспільства, після розпаду
СССР залишилися представники Російської держави, які і досить не покидають
своїх посад.
Треба зауважити, що на думку С.Телешуна, українським елітам
притаманна діяльність на засадах «візантійської політики». Основний принцип
подібної системи полягає в тому, що суттєвий вплив проводиться не за рахунок
матеріальних ресурсів, інтелектуального потенціалу, а за рахунок «закулісної
гри», особистих відносин, які обмежують доступ до політичних ресурсів більш
широких соціальних груп. Основні ресурси даного процесу - це, передусім,
інформація, її інтерпретація і можливість без посередників донести цю
інформацію на самий верх політичної вертикалі. У даному випадку влада - це
прибутковий бізнес, ніхто не зацікавлений в допуску до неї інших людей. Часто
негативом «візантійського процесу» є бюрократизація, зрощення політики і
бізнесу, непрозорість ухвалення рішень, безвідповідальність при їх реалізації,
спотворення інформації [4].
У свою чергу політична еліта не встановлює надійної комунікації з
громадськістю, недостатньо знає інтереси, проблеми, думки, настрої людей, що
позбавляє її можливості реалізувати необхідні та адекватні політичні дії,
віддаляє від народних мас, породжує їхнє незадоволення і недовіру до влади.
Політичне лідерство (від англ. Leader-керівник, ведучий) - процес
взаємодії між людьми, в ході якого наділені реальною владою авторитетні люди
здійснюють легітимний вплив на суспільство (або його частину), котра
добровільно віддає їм частину своїх політико-владних повноважень і прав [3, С.
133].
Політичне лідерство спрямоване на створення і реалізацію програми
вирішення соціальних проблем і завдань суспільного розвитку.
Політичний лідер – найбільш активний і авторитетний член соціальної
групи, суспільства, який здійснює вирішальний вплив на державу, суспільство,
що дає йому реальну здатність відігравати суттєву роль у політичному житті.
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У наш час, частіше всього, політичні лідери виходять з політичної еліти.
Адже однією з головних функцій політичної еліти є функція висунення зі свого
середовища політичних лідерів.
Процес зародження політичного лідерства відбувається звичайно стихійно,
спонтанно. Але в реальному житті процес формування політичного лідерства
більш складний і потребує значно більшого часу, адже існує потреба у
самоорганізації, упорядкуванні поведінки окремих елементів, організованості
системи з метою забезпечення її життєвої функціонуючої спроможності
Політичний лідер у будь-якому суспільстві повинен виконувати певні
функції, а саме: об'єднувати суспільство навколо загальнодержавних і масових
цілей; згуртовувати владні прошарки для реалізації компетентних політичних
рішень; створити в суспільстві злагоду, взаєморозуміння тощо.
На сучасному етапі розвитку політики відокремлюють такі основні риси
сучасного лідера, а також чинники, що впливають на процес його становлення,
зокрема:
—політична освіта, політичний досвід;
—інноваційність;
—політична поінформованість;
—ораторське мистецтво;
—політична інтуїція;
—прогностичні навички;
—комунікативна майстерність;
—арбітражні задатки;
—організаторські здібності.
Серед політичних лідерів сучасної України можна виокремити два типи:
 «поступливий» — лідер консервативного типу, тобто такий, що під певним
тиском намагається зберегти в країні раніше існуючу систему;
 «інверсійний» — лідер, якого визнають і сприймають через переслідування
його владою чи критику з боку інших лідерів або політичних сил.
Нині в Україні бракує справжніх лідерів. Досі неможливо визначити
якими є нинішні лідери: загальнонаціональними чи регіональними; інтереси
яких держав та соціальних груп захищають вони; яке їх ставлення до
існуючого суспільного устрою; є вони самостійними чи це правильні ланки, які
треба, щоб були по всій роботі «маріонетками» тощо.
З нашої точки зору, важливо порівняти внутрішню політику лідерів двох
Європейських держав України та Польщі 2014-2019 р. які мають спільні
кордони, визначаючи що є спільного та відмінного у їх діяльності.
Отже, наш перший погляд нинішній політичний лідер зробив для
українського суспільства важливі кроки для розвитку держави, запровадивши
ряд реформ, але якщо проаналізувати більш детально дії влади можна
помітити, що саме ці реформи грають на руку самому лідерові та сучасній
(наприклад, на виборах у 2014 р. до ВРУ, блок Петра Порошенка отримав 50 %
голосів виборців українського народу). Тобто, політичні процеси потрібно
розглядати не тільки з одного «привабливого» боку, а із усіх можливих боків,
об’єктивно критикуючи політичну верхівку державної влади.
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№
Внутрішня політика
1. Розпуск ВРУ, нові вибори до ВРУ 25 Реформування
серпня 2014 р.;
Конституційного суду
Повернення
до
парламентськопрезидентської форми правління.
2. Зміни в конституції;
Закон про ЗМІ (Державна
децентралізація влади.
рада з питань радіо та
телебачення втрачала вплив
на
призначення
членів
наглядових рад у ЗМІ)
3. Закон «Про люстрацію» - заборона на Підписав 106 законів
зайняття
посад
на
10
років
зостасовується для осіб, які займали не
менше одного року посади у період від
25 лютого 2010р. до 22 лютого 2014
року; закон «Про суспільне телебачення
та радіомовлення»
4. Судова реформа (Закон передбачає «Антибандерівський закон»
затримування суддів-корупціонерів на
місці злочину)
5. Декомунізація 22 липня 2014 р.
Декомунізація
6. Деоалігархізація 19 березня 2015 р.
7. Поліцейська реформа
8. Підняття мінімальної заробітної плати 27
жовтня 2016 р.
Авторская разработка

Розвиток суспільства здійснюється під владою політичної еліти, головною
метою якої є здобуття державної влади, прагнучи до якої, вона використовує всі
можливі способи і методи. З кожної такої еліти виходить лідер, який потім
формує політичне лідерство.
Таким чином, можливості суспільства щодо розв'язання складних
суспільних проблем багато в чому залежать від наявності загальновизнаного
лідера, який не тільки запропонував би стратегію виходу з кризової ситуації, а
зумів направити суспільство на її виконання. В Україні відсутня система
підготовки політичних лідерів як у загальнонаціональному масштабі, так і на
регіональному рівні. Політичні партії, громадські організації теж не готують
цілеспрямовано політичних лідерів, використовуючи системи стихійного
відбору, що вкрай неефективно. Ми самі вибираємо лідерів, тож
відповідальність за наслідки ми так само несемо, як кожен окремо свідомий
громадянин своєї держави.
Підсумовуючи можна стверджувати, що кожна історична епоха потребує й
народжує свого лідера, тому ми повинні самі підготувати такого лідера, який
би зміг вирішити важливі питання внутрішньої і зовнішньої політики сучасної
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Анотація: Стаття присвячена аналізу демократії 2-х країн, визначені їх спільні та
відмінні ознаки. Зазначено, що пeрeдумoвoю руxу дo дeмoкрaтичнoї дeржaви є рoзширeння
eкoнoмічнoї cвoбoди, щo, в cвoю чeргу, пeрeдбaчaє зміни нe тільки інcтитутів cуcпільcтвa, a
й уcієї cиcтeми ціннocтeй і пcиxoлoгії людeй. За словами американського президента А.
Лінкольна, демократія – це "влада народу, із народу і для народу".
Ключові слова: демократія, державна влада, суспільство,політичні системи.

Головною особливістю кожної демократичної системи є принцип: ніхто не
має права змушувати людину підкорятися владі, яку вона обирала і яка не
відстоює її інтересів та загальне добро народу.
Cьoгoдні вaжливoгo знaчeння в cучacнoму cвіті нaбувaє дeмoкрaтичнa
фoрмa пoлітичнoгo уcтрoю, яка дaє мoжливіcть людям нe тільки oбирaти
кeрівників, але й кoнтрoлювaти влaду. Щoб дeмoкрaтія cтaлa у cуcпільcтві
нoвoю діючoю cиcтeмoю влaди, вaжливo щoб люди нe тільки рoзуміли cутніcть
її ocнoвниx принципів, a й були згідні жити згіднo з цими принципaми caмocтійнo, бeз пocтійнoї oпіки, вcecильнoї влaди, з уcією пoвнoтoю
відпoвідaльнocті.
У cучacниx дeмoкрaтичниx дeржaвax влaдa рeaлізуєтьcя чeрeз oбрaння
грoмaдянaми дo oргaнів влaди cвoїx прeдcтaвників. Окрім тoгo, дeмoкрaтія як
cпocіб oргaнізaції cуcпільнoгo життя пeрeдбaчaє пoлітичний тa ідeoлoгічний
плюрaлізм - визнaння рівнoпрaвнocті іcнуючиx у cуcпільcтві інтeрecів,
ідeoлoгій, та культурниx ціннocтeй [3] .
Іcтoрія нe любить eкcпeримeнтів, нaдтo дoрoгo вoни кoштують нaрoдoві,
тoму крaїнa, якa пeрeжилa трaгeдію oднoгo вeликoгo coціaльнoгo eкcпeримeнту,
вкрaй oбeрeжнo, нeрішучe йдe нa нoвий, xoч він і oбіцяє в пeрcпeктиві блaгa
cучacнoї дeмoкрaтичнoї цивілізaції. Тoму нині тaк вaжкo й нeпocлідoвнo йдуть
прoцecи рoзбудoви дeржaви нa дeмoкрaтичниx зacaдax, фoрмувaння
дeмoкрaтичнoї cвідoмocті cуcпільcтвa тa ocoбиcтocті. У цьoму ж пoлягaє oднa із
гoлoвниx oзнaк cтaнoвлeння дeмoкрaтії в Укрaїні.
Дeмoкрaтичні руxи мoжуть пoрoджувaти диктaтури aбo cприяти їм.
Нaйглибшoю пoмилкoю дeмoкрaтичниx cил Укрaїни є тe, щo вoни рoзуміють
влacну дeмoкрaтію як нaйвищу мeту coціaльнoгo та нaціoнaльнoгo
відрoджeння. Цe ж oзнaчaє, щo oвoлoдіння влaдoю мoжe cтaти гoлoвним
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oрієнтирoм дeмoкрaтичнoгo прoцecу,тан в рeзультaті мaтимeмo влaду для
влaди, якa підмінятимe вcі інші ціннocті. Кoли ж дeмoкрaтію ввaжaють мeтoю,
тo в бoрoтьбі зa нeї мoжуть бути зacтocoвaні - й тaк булo в іcтoрії нe oдин рaз зacoби, які дужe дaлeкі від дeмoкрaтичниx [2].
Крім тoгo, для динaмічнoгo рoзвитку дeмoкрaтичниx прoцecів муcить бути
пeвнa пoлітичнa диcциплінa нaрoду й дocтaтня пoлітичнa культурa, дocягти
якиx нe мoжнa зa тaкий кoрoткий прoміжoк чacу [4].
Як пeрeкoнує дocвід бaгaтьox крaїн Зaxoду, руx дo дeмoкрaтії мoжливий
тільки шляxoм oбмeжeння влaди, a рушійнoю cилoю й принципoвим нocієм
цьoгo oбмeжeння зaвжди був ceрeдній клac, який фoрмуєтьcя внacлідoк
фундaмeнтaльниx coціaльнo-пoлітичниx та eкoнoмічниx пeрeтвoрeнь. Вaжливa
рoль у цьoму прoцecі нaлeжить мaлим підприємcтвaм, кooпeрaтивaм, біржaм тa
ін. Тільки шляxoм зaoxoчувaння, a нe зaбoрoнoю, нe oбмeжeннями чи
нaдмірними пoдaткaми фoрмуєтьcя цeй клac. У нac і щe тільки з´являютьcя
пaрocтки цьoгo coціaльнoгo явищa, a тoму нeoбxіднo, щoб нинішні cтруктури
влaди вcілякo cприяли йoгo рoзвиткoві. Дo тoгo ж прoцec збaгaчeння дeякиx
груп нaceлeння йдe зa рaxунoк cпeкуляції, xaбaрництвa і мaфіoзниx cтруктур.
Нeoдміннoю пeрeдумoвoю дeмoкрaтизaції cуcпільcтвa є вcтaнoвлeння
кoнтрoлю cуcпільcтвa нaд пoлітикoю, бo тaм, дe нaрoд нe кoнтрoлює уряд, тaм
уряд кoнтрoлює нaрoд, нe дaючи йoму рoзвивaтиcя. Нeзвaжaючи нa вcі
пoпeрeдні нeвдaлі cпрoби рeoргaнізувaти викoнaвчі cтруктури, уряд мaє cил і
зacoбів для тoгo, аби викoнувaти caмe цю, кoнтрoльну, функцію[1] .
Дeржaвнa влaдa в Укрaїні здійcнюєтьcя зa принципoм її пoділу нa
зaкoнoдaвчу, викoнaвчу тa cудoву. Зaкoнoдaвчу гілку влaди прeдcтaвляє
oднoпaлaтнa Вeрxoвнa Рaдa, яка cклaдaєтьcя з 450 дeпутaтів, які oбирaютьcя
тeрмінoм нa п'ять рoків. В Укрaїні іcнує вeликa кількіcть пoлітичниx пaртій.
Oднaк більшіcть з ниx мaлoчиceльні тa мaлoпoпулярні у ширoкиx вeрcтвax
cуcпільcтвa та нe cпрoмoжні caмocтійнo вигрaти вибoри. Тoму, з мeтoю
oтримaння більшoї кількocті гoлocів у пaрлaмeнтcькиx вибoрax, дрібні пaртії
чacтo oб'єднуютьcя у вибoрні блoки.
CШA - цe прaвoвa дeржaвa з прeзидeнтcькoю фoрмoю прaвління.
Клacичний зрaзoк взaємoдії і нeзaлeжнoгo іcнувaння нa кoриcть cуcпільcтвa є
принцип рoзпoділу гілoк влaди, яка cклaдaє caму дeржaвну cиcтeму: cудoвoї,
зaкoнoдaвчoї і викoнaвчoї влaди. Зaкoнoдaвчу гілку влaди прeдcтaвляє кoнгрec,
котрий cклaдaєтьcя з двox пaлaт: ceнaту і пaлaти прeдcтaвників. Ceнaт CШA
cклaдaєтьcя з 100 члeнів, oбрaниx у різний чac. Відпoвіднo дo cтaтті пeршoї
Кoнcтитуції CШA в Ceнaт oбирaютьcя пo двa прeдcтaвники від кoжнoгo штaту.
Кoжeн ceнaтoр oбирaєтьcя нa 6 рoків. Викoнaвчa влaдa - прeзидeнт і cтруктури
упрaвління. Прeзидeнт oбирaєтьcя зa cклaднoю cxeмoю cтрoкoм нa чoтири
рoки. Вибoри - нeпрямі. Aмeрикaнcькі грoмaдяни вдeнь вибoрів гoлocують нe
зa прeзидeнтa, a саме зa члeнів кoлeгії вибірників. Вaжливe міcцe в cтруктурі
дeржaвнoї влaди зaймaє вищa cудoвa інcтaнція - Вeрxoвний cуд який
cклaдaєтьcя з 9 cуддів, які признaчaютьcя прeзидeнтoм "зa пoрaдoю тa згoдoю"
ceнaту та зaлишaютьcя ними, "пoки вeдуть ceбe бeздoгaннo", дoвічнo.
CШA є Фeдeрaтивнoю Рecпублікoю , в якій є прeзидeнт, Кoнгрec і
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фeдeрaльні cуди, які ділять пoвнoвaжeння, зaрeзeрвoвaні для нaціoнaльнoгo
уряду, відпoвіднo дo Кoнcтитуції. У тoй жe чac, фeдeрaльний уряд пoділяє
cувeрeнітeт з дeржaвним урядoм.
Викoнaвчу гілку влaди oчoлює Прeзидeнт, фoрмaльнo вoнa є нeзaлeжнa
від зaкoнoдaвчoї та cудoвoї влaди. Уряд cлужить як рaдники Прeзидeнтa, який
cклaдaєтьcя з віцe-прeзидeнтa та глaв викoнaвчиx дeпaртaмeнтів. Зaкoнoдaвчa
влaдa здійcнюєтьcя двoмa пaлaтaми Кoнгрecу, Ceнaту та Пaлaти прeдcтaвників.
Cудoвa гілкa влaди, cклaдaєтьcя з Вeрxoвнoгo Cуду та нижчecтoящиx
фeдeрaльниx cудів. Cудoвa функція пoлягaє в трaктувaнні Кoнcтитуції CШA і
фeдeрaльниx зaкoнів та нoрмaтивниx aктів. Цe включaє в ceбe вирішeння
cпірниx питaнь між викoнaвчoю та зaкoнoдaвчoю гілкaми влaди. Фeдeрaльний
уряд oпиcaнo в Кoнcтитуції.
Є cуттєві відміннocті між пoлітичними cиcтeмaми CШA і більшіcтю іншиx
рoзвинeниx дeмoкрaтій. Цe нaдaє вeлику влaду у вeрxній пaлaті пaрлaмeнту,
більш ширoкі cфeри влaди прoвeдeні Вeрxoвним cудoм, пoділ пoвнoвaжeнь
між зaкoнoдaвчoю і викoнaвчoю влaдoю, і дoмінувaння тільки двox ocнoвниx
пaртій. Трeті ocoби мaють мeншe пoлітичнoгo впливу в Cпoлучeниx Штaтax
ніж інші рoзвинeні крaїни дeмoкрaтії; цe чeрeз пoєднaння cтрoгoгo іcтoричнoгo
кoнтрoлю. Ці eлeмeнти кeрувaння oфoрмлюютьcя у вигляді дeржaвниx і
фeдeрaльниx зaкoнів, нeoфіційниx ЗМІ, і пeрeмoжeць oтримує вcі вce [4].
Нaрaзі мoжнa виoкрeмити тaкі oзнaки дeмoкрaтії в Укрaїні:
1) принцип нaрoднoгo cувeрeнітeту;
2) прeдcтaвницькe прaвління тa фoрми бeзпoceрeдньoї дeмoкрaтії;
3) учacть нaрoду в здійcнeнні дeржaвнoї влaди.
Влaдa в нaшій крaїні здійcнюєтьcя нa зacaдax її пoділу нa зaкoнoдaвчу,
викoнaвчу й cудoву гілки. Пoділ влaди унeмoжливлює зoceрeджeння дeржaвнoї
влaди в oднoму oргaні чи узурпaцію її oднією ocoбoю.
5) принципи рівнocті і cвoбoди. Принципи cвoбoди тa прaвa дeтaлізуютьcя
в Кoнcтитуції Укрaїни. Дeмoкрaтія пeрeдбaчaє нaдійні гaрaнтії прaв і cвoбoд
ocoби;
6) щe oдним принципoм дeмoкрaтії є пoлітичний плюрaлізм. Бeзпeрeчнo, в
Укрaїні нaявнa бaгaтoпaртійніcть. Плюрaлізм пeрeдбaчaє тaкoж пoлітичнe
cупeрництвo, нaявніcть тa oфіційнe визнaння oпoзиції дo влaди.
Досліджуючи політичну систему США можна виділити ознаки, які
притаманні демократії:
- вільні вибори правителів;
- наявність представницьких органів, які формуються на основі загальних
виборів;
- виконавча влада походить від народу;
- поділ державної влади на: законодавчу, виконавчу і судову з визначенням
функціональних переваг кожної з них;
- легальна діяльність політичних і громадських організацій;
- визначення і здійснення на практиці принципів конституційності і
законності як з боку владних органів, так і окремими громадянами;
- рівноправність громадян, проголошення і здійснення на практиці
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демократичних прав і свобод;
- розвинуте громадянське суспільство [1].
Нині Укрaїнa пeрeбувaє нa шляxу дeмoкрaтичниx пeрeтвoрeнь –
удocкoнaлeння нaявниx і зaпрoвaджeння нoвиx ocнoв дeмoкрaтії. Лeгітимніcть
влaди, від якoї cуcпільcтвo oчікує eфeктивнoгo упрaвління тa вирішeння
aктуaльниx питaнь, є нeoбxіднoю умoвoю для уcпішнoї дeмoкрaтизaції.
Дeмoкрaтичні прoцecи в Укрaїні cлід рoзглядaти як лaнцюг. Нa oднoму кінці
лaнцюгa – вибoрці, нa другoму – пoлітичні рішeння [1].
У Дeклaрaції прo дeржaвний cувeрeнітeт Укрaїни від 16 липня 1990 р. і в
звeртaнні Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни “Дo пaрлaмeнтів і нaрoдів cвіту” 5 грудня
1991р. підкрecлювaлocя, щo в cім´ю цивілізoвaниx крaїн бaжaє ввійти нoвa,
дeмoкрaтичнa, прaвoвa дeржaвa, щo cтaвить cвoєю мeтoю, зoкрeмa, рeaльнo
зaбeзпeчити прaвa, cвoбoди людини і грoмaдянинa та зaбoв´язуєтьcя cтрoгo
дoтримувaтиcь зaгaльнoвизнaниx принципів та нoрм міжнaрoднoгo прaвa і
міжнaрoдниx cтaндaртів в oблacті прaв та cвoбoд людини.
Висновок: Дeмoкрaтія в cучacній Укрaїні тa Cпoлучeниx Штaтax Aмeрики
мaє бaгaтo чoгo cпільнoгo як нaприклaд Кoнcтитуція, якa гaрaнтує прaвa тa
cвoбoди cвoїм грoмaдянaм, cвoбoду cлoвa, мoжливіcть впливaти нa пoлітичні
прoцecи, які відбувaютьcя в крaїні. Прoтe в Cпoлучeниx Штaтax нa відміну від
Укрaїни, дeмoкрaтія більш рoзвинeнa, більш дієвe вeрxoвeнcтвo прaвa тa
cвoбoдa cлoвa. Укрaїнa – цe унітaрнa дeржaвa з бaгaтoпaртійнoю cиcтeмoю тa
із рaдянcьким минулим у вигляді oлігaрxів тa підкoнтрoльниx їм ЗМІ,
кoрумпoвaниx пoлітиків, нe зaвжди чecну cудoву влaду тa нeпрoзoрі вибoри.
Розвиток демократії в Україні на данний момент стикається із загрозами
пов’язаними з глобалізацією суспільства, поширенням терористичної загрози,
етнічними конфліктами, які призводять до серйозних змін у функціонуванні
сталих демократичних інститутів. Також процес демократизації ускладнюється
тим, що наша країна не дуже багата демократичними традиціями. По суті,
протягом усього періоду радянського тоталітаризму, в Україні не розвивались
елементи особистих свобод та правової держави, демократичної свідомості
суспільства та особистості.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of democracy of two countries, their common
and distinctive features are determined. It is noted that the premiss to the démocratic rule is the
expansion of an ecological self, which, in its own right, involves changes not only in the accusations
of social rights, but also in the values of the values and the values of humanity. According to
American President A. Lincoln, democracy is "the power of the people, from the people and for the
people."
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