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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано, що XXI століття характеризується кардинальними змінами та трансформаціями, які стосуються не тільки окремих країн, а загалом всього світу. Глобальні фінансово-економічні
кризи, світові пандемії, зміни геополітичних центрів у світі, все це призводить до того, що кожна держава
працює над тим, щоб модернізувати свої підходи до забезпечення стабільності, процвітання та нормального функціонування національної економіки та суспільства як при формуванні внутрішнього так і
зовнішнього сектора.
Доведено, що всі вище перераховані явища впливають на соціальні, політичні та економічні процеси
в країні, при цьому всьому враховувати слід те, що наша держава являє собою аграрно-промислову країну
із значним переважанням аграрного сектора, тому потрібно також усвідомлювати та враховувати це при
дослідженні національної безпеки України, окрім того потрібно також відслідкувати яку роль в забезпеченні національної безпеки відіграє продовольча безпека країни. У статті проаналізовано сучасні підходи
до калькуляції рівня національної безпеки; досліджено вплив ЗЕД агарного сектора на рівень національної
безпеки України; за допомогою економетричних методів визначено вплив ЗЕД аграрного сектора на компоненти національної безпеки України в умовах лібералізації світової торгівлі.
ABSTRACT
In the article we substantiate that the XXI century is characterized by radical changes and transformations
that affect not only individual countries but the world as a whole. We have proved that global financial and economic crises, global pandemics, changes in geopolitical centers in the world, all this leads to the fact that each
state is working to modernize its approaches to stability, prosperity and the proper functioning of the national
economy and society. formation of internal and external sectors.
We have proved that all the above phenomena affect the social, political and economic processes in the country, and all should take into account that our country is an agro-industrial country with a significant predominance
of the agricultural sector, so we must also be aware and take this into account national security of Ukraine, in
addition, it is also necessary to monitor the role of food security in the country's national security. In the article we
analyze modern approaches to calculating the level of national security; the influence of the agar sector's foreign
economic activity on the level of national security of Ukraine has been studied; with the help of econometric
methods the influence of foreign trade of the agricultural sector on the components of national security of Ukraine
is determined.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, аграрний сектор, національна безпека, кон’юнктура світових товарних ринків, моделювання.
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Постановка проблеми. Одним із головних
елементів національної безпеки є продовольча безпека, адже від сільськогосподарського сектору залежить вагома частина експорту та імпорту
України, наповнення бюджету, та розвиток сільських територій, тому потрібно розглянути сільське
господарство України, як базис продовольчої безпеки. Слід підкреслити, що це завжди була одна з
пріоритетних сфер в розвитку країни, не тільки з
боку внутрішньо економічного розвитку, а і
найбільш пріоритетним в плані зовнішньоекономічного розвитку, адже велику частку експорту
та імпорту складає продукція сільськогосподарського виробництва. Так для прикладу у 2020 році
значну частину експорту склала сільськогосподарська продукція. Значну частину експорту склали
зернові культури, які займають 19,7% до загального
обсягу, також слід зазначити, що значну частку займають жири та олії тваринного і рослинного походження 12,8%, насіння олійних культур - 1,5%, м'ясо
та їстівні субпродукти - 1,4%.
Тому питання забезпечення ефективного
функціонування аграрного сектору України є першочерговим при розгляді такого поняття як національна безпека України. Аграрний сектор є не просто важливою галуззю української національної
економіки, а є стратегічною галуззю, саме стабільність та розвиненість аграрного сектору забезпечує
продовольчу, економічну та екологічну безпеку,
окрім того формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій та забезпечує робочі
місці для людей, які мешкають на сільських територіях.
При цьому всьому потенціал виробництва в
сільському господарстві України значно перевищує
потреби внутрішнього ринку. Проте слід зазначити,
що хоча і виробництво вище ніж потреби на продукцію сільського господарства, при цьому сільськогосподарські угіддя займають 42 млн. гектарів,
або 70 % загального фонду країни, 78,9 % сільськогосподарських угідь - орні землі та багаторічні насадження, 13,0 % - пасовища, 8,4% - сіножаті.
Сільське господарство, як основний елемент
національної безпеки тісно пов’язане з багатьма іншими галузями економіки. Це і масштабування, яке
займається випуском сільськогосподарської техніки та устаткування, і хімічна промисловість, що

виготовляє мінеральні добрива, отрутохімікати та
засоби захисту рослин, і легка та харчова промисловість, які переробляють сировину. Важливе значення для ефективної роботи сільського господарства має виробнича та невиробнича інфраструктури. Підприємства інфраструктури забезпечують
заготівлю, транспортування, зберігання та реалізацію сільськогосподарської продукції , a також
підготовку кадрів для даної галузі [7].
Слід зауважити також те, що сільське господарство розвивалося тривалий час екстенсивним
шляхом, тобто завдяки залученню до нього додаткових земель, особливо ріллі, в тваринництві за
рахунок збільшення поголів’я худоби. При цьому
площа орних земель зростала тільки за рахунок
зменшення інших земель сільськогосподарського
призначення, а також внаслідок проведення водної
меліорації, тобто зрошенні та осушенні земель. Такий шлях розвитку сільського господарства негативно впливає на продовольчу безпеку, адже земля
це основний ресурс в сільському господарстві, тому
слід піклуватися про її родючість, адже від цього
залежить стан сільського господарства, а значить і
продовольча безпека.
Важливою складовою, яка забезпечує національну безпеку країни, являється торгівля сільськогосподарською продукцією. Як уже зазначалося,
аграрний сектор являється провідним та надзвичайно важливим для України, тому і торгівля аграрною продукцією також являється зараз ключовою
для України. Маючи можливість виходу на
зовнішні ринки виробники мають можливість отримувати прибутки, які вони б не могли отримувати
на внутрішньому ринку, а це означає, що завдяки
цьому забезпечується надходження до держбюджету. Також торгівля сільськогосподарською продукцією дає змогу розвиватися аграрному сектору,
розширювати товарну структуру, якість і інноваційність продукції, дає розвивати маркетингові та
логістичні канали (Рис. 1.). Слід також відзначити,
що по багатьох позиціях сільськогосподарської
продукції Україна займає провідні місця по
експорту, що значним чином впливає на геополітичну роль України в світі в умовах лібералізації світової торгівлі [2].
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Рис. 1. Основні напрями впливу ЗЕД аграрного сектору на соціально-економічні сфери країни
З іншої сторони вихід вітчизняних аграрних
виробників на експорт продукції відіграє важливу
роль для розвитку аграрного сектору економіки
країни.
По-перше, це дохід, якщо в аграрному секторі
активно розвивається торгівля це значною мірою
впливає на те, які доходи будуть отримувати виробники сільськогосподарської продукції. У них буде
вибір торгувати на внутрішньому ринку або ж виходити на зовнішній ринок, таким чином з’являється можливість вибору – вибір не тільки куди
продавати, а що і як продавати, адже часто торгівля
на закордонних ринках значно відрізняється.
По-друге, зовнішньоекономічна діяльність в
аграрному секторі супроводжується зростанням
продуктивності виробництва . Виробники при таких умовах не обмежені попитом тільки внутрішнього ринку, а значить можуть збільшувати продуктивність підприємств, а також об’єми виробленої
продукції.
По-третє, вихід на зовнішньоекономічний
рівень вигідний тим, що коливання цін тоді не так
сильно впливає на виробника, адже при майже
незмінному попиті на внутрішньому ринку, виробник може збувати свою продукцію на зовнішніх
ринках, уникаючи заниження цін, для того щоб
продати цю саму продукцію в межах країни.
По-четверте, експорт та імпорт в аграрному
секторі впливає також на різноманітність та якість
продукції, тому що виробнику потрібно виробляти
різну продукцію для різних ринків при тому, щоб
ця продукція була належної якості, з іншої сторони
імпортери також завозять продукцію, яка є відмінною від вітчизняної, а також яка затверджена
міжнародними сертифікатами якості. Зовнішньоекономічна діяльність є одним із ключових аспектів
розвитку аграрного сектору, що окрім того забезпечує також продовольчу безпеку в країні, що в свою

чергу є одним із головних факторів забезпечення
національної безпеки [3].
Метою роботи є вивчення та аналіз впливу ЗЕД
аграрного сектору України на рівень національної
безпеки та виявлення на які аспекти національної
безпеки здійснюється найбільший вплив в умовах
лібералізації світової торгівлі.
Основні методи, які використовуються: метод
порівняння, метод аналізу, індуктивний метод, метод абстрагування, спеціальні методи визначення
рівня національної безпеки, а також комплекс економетричних методів (кореляція, регресія).
Основну інформаційну базу роботи становлять
дані з державних та міжнародних статистичних
сайтів, а також наукові праці українських та зарубіжних науковців в сфері аграрного сектору та
національної безпеки.
Результати дослідження. Для дослідження
впливу ЗЕД аграрного сектору України на різні
складові національної безпеки був застосований
метод побудови економетричних моделей. Для того
щоб це зробити було використане програмне статистичне середовище - «R». Воно має можливість для
статистичних обчислень та графічно зображувати
отримані результати. Також має можливість
здійснювати класичні тести, аналіз часових рядів, а
також лінійну та нелінійну регресію. В роботі був
застосований кореляційний аналіз – статистичне
дослідження залежності між двома змінними. Такий вид аналізу дає інформацію про силу та напрямок зв’язку між двома змінними, воно характеризується коефіцієнтом кореляції. Коефіцієнт кореляції показує наскільки значним є вплив однієї
змінної на іншу, він може набувати значень від -1
до +1, що відображає також і напрям впливу. Також
в дослідженні використовувалася лінійна регресія.
Другий метод який був застосований в роботі це регресійний аналіз. Функція регресії − це функція

k
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змінних

x1 , x 2 , ..., x k , яка є математичним
X = x1 X 2 = x 2
Y

сподіванням величини

при

,

X k = xk та представляється у вигляді

, ...,
рівняння:

 (x , x ,..., x ) = M (Y / X
1

2

k

1

= x1 , X 2 = x 2 ,..., X k = x k )

Також при застосуванні методу регресії слід
врахувати такі показники як

R 2 та P − value .

R 2 відповідає за те, скільки варіацій пояснюється моделлю, а P − value говорить про теЗначення

стування F-статистичної гіпотези про відповідність
моделі. Таким чином, є чотири сценарії: 1) низький

R 2 і низьке P − value (P − value  0,05) ; 2)
P − value
R2
низький
і
високе
(P − value  0,05)
(p-значення> 0,05); 3) висо-

2
кий R і низьке P − value ; 4) високий R і високе P − value . Для поглибленого аналізу зв’язків
2

та пошуку найбільш статистично значимих змінних
використовувався метод покрокової регресії – це
метод пристосування регресійних моделей, при

якому відбувається відбір прогнозованих змінних
шляхом автоматичної процедури. На кожному
кроці розглядається змінна для додавання або
віднімання з набору пояснювальних змінних на основі певного попереднього критерію. За часту цей
метод має вигляд поетапних F − тестів або t − тестів,
завдяки яким можна відслідкувати вплив змінних,
або ж перевірити правильність моделі.
В процесі вивчення теоретичних основ досліджуваної теми та проведення емпіричного
аналізу нами було сформовано 4 гіпотези подальшого статистичного аналізу:
Н1 – обсяг експорту сільськогосподарської
продукції розвивається в тісному взаємозв’язку з
основними
макроекономічними
показниками
України (табл. 1.);
Н2 – обсяг експорту сільськогосподарської
продукції розвивається в тісному взаємозв’язку з …
(табл. 2.);
Н3 – обсяг експорту сільськогосподарської
продукції розвивається в тісному взаємозв’язку з
інтегральними показниками національної безпеки
України;
Н4 – обсяг експорту сільськогосподарської
продукції розвивається в тісному взаємозв’язку
(табл. 3.).

Таблиця 1
Статистичне тестування наявності зв’язків та їх сили між обсягом експорту сільськогосподарської продукції та основними макроекономічними показниками
Метод
Висновок
Показник
Кореляція
Лінійна регресія
Покрокова регресія
ВВП
Частка аграрного сектору
у ВВП
ВВП аграрного сектору

+✓

✓













+✓

✓

✓

✓

Загальний експорт

+✓

✓





Загальний імпорт

+✓

✓





Геополітична потужність

+✓

✓





Військова потужність

+✓

✓

✓

✓

При побудові моделі, було відібрано два фактори (див додаток Е), які мають найбільш тісний
зв'язок із зовнішньоекономічною діяльністю аграрного сектору, а саме військова потужність країни та
ВВП аграрного сектору. Якщо розглядати ВВП аграрного сектору, то тут все досить просто та
логічно, адже від активності торгівлі в аграрному
секторі залежить його прибутковість. З іншої сторони зв'язок торгівлі в аграрному секторі та армії є
двостороннім, адже третину українського експорту
становить сільськогосподарська продукція, а це
значна частина податків, а податки це фінансування
армії, з іншої сторони так як наша країна знахо-

диться в стані військового конфлікта, то вона потребує значного фінансування, яке забезпечити
може експорт в аграрному секторі.
Розглядаючи друге дослідження можна побачити зв'язок торгівлі аграрного сектора та продовольчої і енергетичної безпеки (див. додаток Є). З
продовольчою безпекою все досить зрозуміло,
адже гарантом продовольчої безпеки виступає
сільське господарство, яке постачає продовольство
населенню. При розгляді енергетичної безпеки,
можна відслідкувати зв'язок з біопаливом та біоенергією, яке поступово розвивається, адже сільське
господарство є основною галуззю, яка постачає сировину для виробництва біоєнергієї.

Sciences of Europe # 66, (2021)

7

Таблиця 2
Статистичне тестування наявності зв’язків та їх сили між обсягом експорту сільськогосподарської продукції та субіндексами національної інтегральної методики визначення національної безпеки України
Метод
Показник
Висновок
Покрокова реКореляція
Лінійна регресія
гресія




Виробнича




Демографічна
✓
✓
✓
✓
Енергетична




Зовнішньоекономічна
Інвестиційно-інно✓

✓

ваційна




Макроекономічна
✓
✓
✓
✓
Продовольча

✓


Соціальна




Фінансова
Відповідно до третього дослідження можна
побачити зв'язок сільського господарства та
зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору (див. додаток Ж). Слід зазначити, що лісове

господарство та сільське господарство це дві
споріднені галузі, які розвиваються паралельно,
тому спостерігається їх зв’язок.

Таблиця 3
Статистичне тестування наявності зв’язків та їх сили між обсягом експорту сільськогосподарської продукції та обсягами експорту основних галузей економіки України
Метод
Показник
Висновок
Кореляція
Лінійна регресія
Покрокова регресія


✓

Хімічна промисловість




Легка промисловість




Важка промисловість
✓
✓
✓
✓
Лісове господарство
Отже, національна безпека являє собою багатогранне та складне поняття. Окрему роль в національній безпеці відіграє сільське господарство та
саме зовнішньоекономічна діяльність в аграрному
секторі. Загалом сільське господарство є стратегічно важливою галуззю для України, без якої
національна безпека України буде вразливою, тому
держава має забезпечувати його стабільний та
постійний розвиток, спрямовувати його в інтенсивне русло, замість екстенсивного, захищати в разі
кризових ситуацій. Тому що аграрний сектор та
торгівля сільськогосподарською продукцією тісно
пов’язана з іншими галуззями, а також з продовольчою та енергетичною безпекою України.

ВИСНОВКИ
Задля того щоб визначити вплив зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору було проведено дослідження стану аграрного сектору, до
уваги також брали думки відомих науковців про
роль агарного сектору, та основні показники
зовнішньоекономічної діяльності. Розглядаючи
національну безпеку України та місце торгівлі в аграрному секторі, було встановлено, що ЗЕД аграрного сектору України відіграє важливу роль у формуванні національної безпеки країни. Саме з допомогою різних економетричних методів, таким як
кореляційний аналіз, лінійна та покрокова регресія,
було встановлено, що ЗЕД аграрного сектора має
вплив на різні сектора та компоненти, які формують
рівень національної безпеки України.
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ABSTRACT
The field of public procurement is not only one of the most important in the country, but also one of the fastest
changing. It is related to the expenditure of budget funds, the trust of citizens and businesses, as well as the fulfillment of obligations in the international context. All this encourages the continuous improvement of the public
procurement system in legislative and procedural aspects, as well as in the aspect of professionalization of the
sphere for its effective functioning. Today, the professionalization of public procurement is becoming increasingly
important due to the increasing responsibility of authorized persons and, consequently, increasing the importance
of having specialists in their place.
Professionalization of any field requires the development and implementation of a certain organizational and
economic mechanism through which all participants in this process could interact effectively, the relationship
between them would be transparent and understandable, and the results - concrete and measurable. The result of
any educational process, and professionalization is carried out through it, are the acquired program results that can
be measured or evaluated in some way. At the same time, we should not forget that the evaluation of these results
is prolonged over time, because only during the implementation of professional activities are fully revealed the
qualities of a specialist in a particular field. Therefore, it is surprisingly important to connect and constantly interact
in the process of professionalization of all stakeholders: teachers, applicants, customers and participants in public
procurement, representatives of the Authorized Body (Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine),
and the public as the main beneficiary. procurement.
In Ukraine, the professionalization program is implemented under the auspices of the Ministry of Economic
Development and covers a number of higher education institutions, both public and private, and is represented by
the introduction of refresher courses, seminars and trainings from NGOs, private educational organizations and
government agencies. But today this process has no signs of a single mechanism and raises many questions directly
to future professionals who would like to become professional and acquire certain knowledge, skills and abilities
in this area. Therefore, the development of organizational and economic mechanism for the professionalization of
public procurement and streamlining of relations in this area is an urgent issue that needs to be addressed to improve the efficiency of the entire public procurement system.
Keywords: public procurement, professionalization, authorized person, organizational and economic mechanism.
In Ukraine, the professionalization program is carried out under the auspices of the Ministry of Economic
Development and covers a number of higher education
institutions, both public and private, as well as the introduction of refresher courses, seminars and trainings

from NGOs, private educational organizations and government agencies. But today this process has no signs
of a single mechanism and raises many questions directly to future professionals who would like to become
professional and acquire certain knowledge, skills and
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abilities in this area. Therefore, the development of organizational and economic mechanism for the professionalization of public procurement and the regulation
of relations in this area is an urgent issue that needs to
be addressed to improve the efficiency of the entire
public procurement system.
The issue of «public procurement» has been studied by many scientists on various aspects [1-11], in particular, I. Vlyalko, E. Demsky, O. Kulak, T. Kutsenko,
V. Kolotiy, V. Kolpakov, V. Koshcheev, O. Krytenko,
I. Lagus, Z. Maksimenko, V. Minyailo, V. Morozov, A.
Nikiforov, O. Ovsyanyuk-Berdadina, A. Olefir, A. Pavlovsky, Y. Petrunenko, G. Pinkas, V. Smyrychynsky,
Y. Umantsiv, K. Khusanova, Y. Falko , S. Chistov, V.
Khalina and others. However, a wide range of issues,
including the professionalization of public procurement, remain unaddressed by researchers.
The purpose of this study is to develop an organizational and economic mechanism for the professionalization of public procurement.
In connection with the entry into force of the Law
of Ukraine «On Amendments to the Law of Ukraine»
On Public Procurement «and some other legislative
acts of Ukraine to improve public procurement» from
19.09.2019 № 114-IX and its entry into force on
19.04.2020 [ 12], the authorized person of the customer
organization becomes especially important. Authorized
person (hereinafter UO) is an official (official) or other
person who is an employee of the customer and is responsible for organizing and conducting procurement /
simplified procurement procedures in accordance with
this Law on the basis of the customer's own administrative decision or employment agreement (contract) (paragraph 35 of the first part of Article 1 of the new version of the Law).
Regarding the methods of determining the MA
According to Article 11 of the new version of the Law,
the authorized person is determined or appointed by the
customer in one of the following ways [13-14]:
1) By entrusting to the employee (employees)
from the number of staff functions of the authorized
person as additional work with an appropriate surcharge in accordance with the law. This method can be
used by small customers who make a small number of
purchases per year and the number of employees in this
regard should not be increased, but provided that the
authorized person must receive a surcharge for additional to the main job responsibilities. of work on the
organization and conduct of procurement. In this case,
it is necessary to impose the responsibilities of the authorized person on the employee from the staff of the
organization by the administrative decision of the customer.
2) By introducing a separate (individual) position
(positions) into the staff list, which will be assigned the
duties of performing the functions of an authorized person (authorized persons). The second method is suitable for organizations that conduct systematic cyclical
procurement each year and have a constant workload
on the administration of the procurement process. The
customer may enter a single position or several positions in the staff list, for example, for a public procurement specialist who will act as an authorized person. In
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the case of large volumes of procurement, the customer
may create a structural unit that will support, organize
and conduct procurement, which may include public
procurement specialists designated by authorized persons. The creation of a separate unit will require appropriate changes to the structure of the organization and
the staff list, taking into account the requirements of
regulations, in particular the National Classifier of
Ukraine DK 003: 2010 "Classifier of Professions", as
job titles and professions must match the names in the
Classifier.
3) By concluding an employment agreement (contract) in accordance with the law. This method is appropriate for customers who make a large number of purchases per year in the case of the need for complex or
specific procurement, for which it is advisable to involve a specialist in a particular field under the employment contract. According to Article 21 of the Labor
Code of Ukraine, a contract is an agreement between an
employee and the owner of an enterprise, institution,
organization or its authorized body or individual, under
which the employee undertakes to perform the work
specified in this agreement, subject to internal labor
regulations. enterprises, institutions, organizations or
their authorized body or individual undertakes to pay
the employee wages and provide working conditions
necessary for the performance of work provided by labor legislation, collective agreement and agreement of
the parties.
A special form of employment contract is a contract in which its term, rights, duties and responsibilities
of the parties (including material), conditions of material support and organization of work of the employee,
conditions of termination of the contract, including
early, may be established by agreement of the parties
[14].
Therefore, the customer has the right to appoint an
authorized person (persons) to organize and conduct
procurement procedures / simplified procurement both
among existing employees of the organization and by
introducing new positions or concluding an employment contract in compliance with Article 11 of the new
Law, Labor Code of Ukraine and legislation. in general.
In this case, the customer can use several methods to
determine the authorized persons [15]. An authorized
person may be a member of the tender committee. Tender committees can operate only until January 1, 2022
(Fig. 1). It should be noted that in accordance with paragraph 4 of Section X "Final and Transitional Provisions" of the new version of the Law, the customer may
form a tender committee (committees) for the organization and conduct of procurement procedures. The
customer has the right to appoint an authorized person
(persons) and a tender committee (committees), provided that each of them will be responsible for the organization and conduct of specific procurement procedures. Thus, the members or the chairman of the tender
committee may be an authorized person at the same
time, provided that this person is not determined to be
responsible for the organization and conduct of the
same procurement procedures [15].
The Public Procurement Reform Strategy (approved by the Order of the Cabinet of Ministers of
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Ukraine № 175 of February 24, 2016) [16] also provides for the introduction of higher education in the

field of public procurement (including the master's program).

Tender committees
unprofessionalism

From
January 1
2022

non-payment

AUTHORIZED PERSON

responsible for organizing and conducting
the procurement / simplified procurement
procedure
confirmed level of knowledge - free
testing

Methods of appointment:
-conclusion of an employment agreement
-introduction to the staff list of a separate
position
-staff worker with the corresponding
surcharge

Fig. 1. Transfer from the tender committee to the authorized person
A number of strategic goals have been set to form
an effective public procurement system and bring it to
the global market:
1. Maintain transparency (IT system develops,
supporting strategies; regulatory regulation of the system (transparent rules of the game for all); implementation of control to maintain transparency and competition (by business, public, media, regulatory authorities); providing support to public procurement market
participants).
2. Increase competitiveness (simplification of access to the procurement market; building an effective
appeal system; building an ecosystem of public procurement knowledge; providing quality tender documentation; increasing procurement efficiency by combining procurement; exporting Prozorro philosophy to
other countries; promoting Ukraine's initiatives and interests to international arena in the field of public procurement; building effective communication with business and society).
3. Build professionalism (building an ecosystem
of public procurement knowledge; ensuring quality tender documentation; increasing the efficiency of procurement by combining procurement).
4. To become a global leader (export of Prozorro
philosophy to other countries; promotion of Ukraine's

initiatives and interests in the international arena in the
field of public procurement).
5. Reform the civil service (prozorro, as a highperformance team; export the principles of the Prozorro
team to other government agencies).
To address these goals, it is necessary to provide
professional procurement, form a new generation of
professionals capable of working professionally in difficult conditions, scale the values and philosophy of
transparency of public procurement in Ukraine and promote them outside the country, harmonize legislation
with European norms and standards. competitive preconditions in the public procurement market. In order
to build a highly professional public procurement market, the Ministry of Economic Development continued
its work within the framework of the initiative for cooperation with higher education institutions of Ukraine.
Thus, in 2018, the Ministry established cooperation
with higher education institutions of private ownership
on the need and feasibility of introducing discipline in
the study of public procurement. According to the results of the work, 7 higher education institutions expressed a desire to cooperate in the training of specialists in public procurement management by introducing
educational programs, disciplines, training courses for
first and second levels of higher education in 2018-
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2019 academic years in specialties: «Economics» , «Finance, banking and insurance», «Management», «Marketing», «Entrepreneurship, trade and exchange activities», «Public administration» [17].
At the same time, in order to implement the action
plan for the implementation of the Public Procurement
Reform Strategy, the Ministry of Economic Development together with KSE conducted a number of studies
and surveys of specialists involved in procurement in
procuring entities on the prevalence of work of authorized persons, their powers and time spent on procurement. The survey revealed that the activities of those
responsible for the procurement process are not described by any standards that would contain clear and
unambiguous requirements for the knowledge, skills
and abilities, education and qualifications of such specialists. Taking into account the results of the study, as
well as the possible negative impact of this situation on
the development of professionalism in public procurement, the Ministry of Economic Development has developed a professional standard for the profession
«Public Procurement Specialist», provided by the National Classifier of Ukraine DK 003: 2010 «Classifier
of Professions» and approved by the order of the Ministry of Economic Development dated 10.08.2016№
1328 under the code KP 2419.2 [18].
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The approved professional standard for the profession of «Public Procurement Specialist» should be a
powerful factor in the development of professional procurement and will promote the involvement of professional organizations in customer organizations, which
will perform their functions based on the necessary
skills, knowledge and abilities. The introduction of a
professional standard will contribute to a coherent understanding of the functions of the procuring entity and
will clarify the scope of its responsibilities and qualification requirements for such a person, as well as assist
in the selection and hiring of staff as a public procurement specialist. person to carry out procurement operations [17].
In all EU Member States, the main and most common ways of obtaining education in the field of public
procurement are postgraduate education and periodic
short-term training courses (lasting from 1 day to 2
weeks). A master's degree in public procurement is
available in only a few Member States, and relevant
training courses are promoted internationally. In most
countries, public procurement is taught as an academic
discipline that is part of training programs in other specialties. As a rule, it is studied at the law faculties of
universities [19]. In fig. 2 summarizes and analyzes the
experience of professionalization of public procurement in the EU.
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ROYAL PROCUREMENT AND SUPPLY INSTITUTE (CIPS)
CIPS programs are designed to meet a wide range of training and development needs that address all aspects of procurement in
both the public and private sectors. They provide education at different levels. Here you can get a diploma, a diploma of advanced level
and a diploma of professional level in the field of procurement and supply.
A wide range of forms of training is offered: distance learning with the support of a teacher, in-service training based on a training
center accredited by CIPS, or a blended training program led by a training center accredited by CIPS.

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
World-famous centers for training and retraining in the field of public procurement.
Ongoing three-level training program for managers in the field of "Public Procurement Law and Policy". The program is implemented on the basis of the Faculty of Law of the University, designed for procurement specialists (mainly in the public sector) and allows
you to obtain the following qualification levels: certificate, postgraduate diploma or master's degree.

TURIN UNIVERSITY
The International Labor Center of the International Labor Organization, together with the University of Turin (faculties of law and
economics) and UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), offers a master's degree program in public procurement management for sustainable development.

ROMAN UNIVERSITY OF TOR VERGATA
Offers an international master's degree in public procurement management. This program was developed by the University of Thor
Vergat with the support of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). The EBRD continues to support the program, including funding the training of pre-selected students from Central and Eastern Europe.
This is a master's program in in-depth, in-depth postgraduate study, which provides lectures from March to July in Rome. Next,
you must complete distance learning and a mandatory internship at a company or institution in Italy, in the participant's country or
elsewhere.

IRISH NATIONAL UNIVERSITY IN THE PAST
Postgraduate course in the specialty "Public Procurement Law" for lawyers. The purpose of this program is an in-depth and comprehensive study of the new / current EU public procurement rules adopted in 2014. The program consists of practical modules on key
topics of importance to public procurement professionals. It draws on the existing knowledge and achievements of the University's
Faculty of Law in the field of EU law, international law, contract law, labor law and litigation, as well as the experience of lawyers
working in the narrow field of procurement law.
COPENHAGEN UNIVERSITY
When studying business administration and commercial law or law, you can choose courses in public procurement law and / or
write a dissertation on a relevant topic. In addition, you can prepare a doctoral dissertation on public procurement. It should be noted that
in order to work in this area, it is not necessary to specialize in public procurement.

NIKOLAS ROMERIS UNIVERSITY OF VILNIUS

Master's degree program in public economics with a specialization in Public Procurement.
Duration of study program (full-time) - 1.5 years. The program is open to individuals with a bachelor's degree in economics, public
economics, public administration or business administration, or a first-level university degree. To be admitted to the master's program,
students with a bachelor's degree in other specialties must complete a one-year course of additional study.

Fig. 2. Experience of professionalization in the field of public procurement in the EU
(based on [19])
It should be noted that the existing educational
programs in EU universities can be adapted and implemented in domestic education, some teaching methods
should be applied without changes, as they have proven
their effectiveness.
Today in Ukraine there is already a positive experience of master's educational programs in the field of
public procurement. Thus, at the Kharkiv National University of Construction and Architecture, professionalization has been carried out since 2017. From 2020, an
educational program for the preparation of applicants
for the second (master's) level of higher education
"Public Procurement" is being implemented within the

specialty 076 "Entrepreneurship, Trade and Exchange
Activities", which fully covers all the necessary competencies of a public procurement specialist. An important feature of any educational program is its customer orientation [2] and student-centeredness.
Professionalization in the general sense can be
considered as a process of mastering professional skills,
knowledge, skills and competencies necessary for effective activity in a particular field and adaptation to the
professional environment, it is a continuous process of
personal development as a professional and has a number of features: professions (professional training); entry of the individual into the professional environment
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and assimilation of experience; mastering the standards
and values of a certain professional group (professional
specialization), the development of special features of
such a group.
To date, education in the field of public procurement is represented in Ukraine mainly by refresher
courses for various categories of participants in this
process. University education in this direction is still
developing and is represented in several free economic
zones, mainly by separate modules or topics.
The most well-known provider of educational programs in this area is Prometheus [20] - a public project
of mass open online courses (IOC). In cooperation with
teachers of the best free educational institutions of
Ukraine, we create and place MVOK on our own online
platform and provide free opportunities for universities,
organizations and leading companies to publish and
distribute courses on this platform. We open free online
access to the best university-level training courses for
anyone in Ukraine.
The Ministry of Economic Development and
Trade (MEDT) and the EU Project «Harmonization of
the Public Procurement System in Ukraine with EU
Standards» present a free mass online course «Public
Procurement for Business». The course will tell you
everything you need to know business to start working
in the public procurement market of 300 billion hryvnia.
The reform of ProZorro is not just a translation of
paper tenders into an online format, but a full-fledged
transformation of the entire public procurement system.
The system is built on the principle of the golden triangle of partnership: «state - business - civil society». The
first state mass online course «Public Procurement»
was aimed at helping customers. It is time to talk about
all the nuances of the public procurement system on the
part of business. The course is taught by Ukrainian and
international leading experts in procurement, lawyers,
specialists of the Ministry of Economic Development
and Trade, EU Project «Harmonization of Public Procurement in Ukraine with EU Standards», USAID project «Transparency and Accountability in Public Administration and Services», NGO «Public Control»[20].
Advanced training courses are also available at the
Kyiv National University of Trade and Economics, the
Institute of Higher Qualification, as well as at the
School of Economics at the National University of
Kyiv-Mohyla Academy and a number of others.
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At the same time, there are no educational programs aimed at specialization in the field of public procurement in Ukraine, which provides great opportunities for universities that train specialists in the field of
economics, entrepreneurship, law and management.
Ministry of Economic Development approved the
Order «On exemplary training programs on the organization and implementation of public procurement».
The first curriculum is designed for specialists in the
organization and implementation of public procurement and includes 14 topics of the invariant part, the
second - for specialists in public procurement and includes 8 topics of the invariant part. These programs
should serve as a guide for the development of educational programs at universities and be adapted to train
specialists in a particular field of public procurement.
Thus, since the field of public procurement is surprisingly important for the state, as it involves the use
of budget funds, the training of specialists requires special attention and approach from the Free Economic
Zone. The interest of the relevant ministry in the preparation of the personnel reserve should motivate it to
work in close cooperation with the Ministry of Education and Science of Ukraine to support and lobby the
interests of free economic training in this field, which
will eventually lead to full and comprehensive professionalization of public procurement in Ukraine. to
global markets. Below is an approximate generalized
roadmap for the provision of professional procurement
in Ukraine (Fig. 3).
By January 1, 2022, each applicant for the position
of the authorized person of the customer in the field of
public procurement will need to be tested in accordance
with the approved procedure and implementation in the
electronic procurement system. In accordance with the
second paragraph of the eighth part of Article 11 of the
new version of the Law, the authorized person to perform his functions defined by this Law confirms his
level of knowledge (basic) knowledge in public procurement on the web portal of the Authorized Body by
free testing. The procedure for organizing testing of authorized persons is determined by the Authorized Body.
At the same time, based on the content of Section X
"Final and Transitional Provisions" of the new version
of the Law, authorized persons must confirm the level
of knowledge in the field of public procurement by
01.01.2022.
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Cooperation with CIPS on
the initiative and support of
the Ministry of Economic
Development

Introduction
of
professionalization of public
procurement in various areas
(experts, customers, suppliers,
civil servants, organizers) in
accordance
with
the
curriculum approved by the
Ministry
of
Economic
Development

Establishing a partnership for
double diplomacy in the field
of public procurement

Ensuring the synthesis of
economic,
legal
and
managerial areas of public
procurement in accordance
with the practice of leading
European universities

Opportunities to receive
financial and informational
support from the EU, the
EBRD and the World Bank

Providing practical training
through internships in the
procurement departments of
leading
state-owned
enterprises,
government
agencies and Prozorro sites

Public procurement professionalization
system of Ukraine

Stages of professionalization of public procurement in Ukraine

Fig. 3. The process of providing public procurement professionalization [21]
Thus, as work is currently underway to develop
and approve regulations necessary to implement the
provisions of the new version of the Law, authorized
persons will be able to take tests after approval of the
procedure for testing authorized persons and the implementation of appropriate technical feasibility, but in
any case before 01.01.2022.

There is an obvious need to train specialists,
firstly, to take the test, and secondly, to carry out professional activities. To train a specialist in the field of
public procurement, an organizational and economic
mechanism of professionalization is proposed, which
includes 4 forms of training (Fig. 4), namely:
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Beneficiaries of the project of professionalization in the field of public
procurement
State

Member

Customer

Employee

ADVANTAGES OF PROFESSIONALIZATION
-professional
procurement;
-saving budget
funds;
-reduction
of
corruption;
-increasing
the
level of trust of
citizens.

-increasing
the
number
of
victories;
-improvement of
image;
-strengthening
competitive
advantages;
-increase in sales.

-increase
in
savings;
-reduction of fines;
-reduction of the
number of appeals;
-responsibility of a
particular
employee.

-acquisition
of
competencies of a specialist
in the field of public
procurement;
-increase in wages;
-confidence in one's own
professionalism.

Authorized person

Competences of the specialist
in the field of public procurement

Forms of professionalization

Educational programs in the
field of public procurement
Advanced training courses in the
field of public procurement
Courses on preparation for
testing of authorized persons in
the field of public procurement
Seminars, trainings in the field of
public procurement

Ability to analyze changes in legislation in
the field of public procurement;
Ability to work in the electronic public
procurement system Prozorro;
Ability to determine the volume of supply of
goods, works and services;
Ability
to
determine
qualification
requirements for bidders;
Ability to form and justify a procurement plan
for the budget year;
Ability to study the dynamics of prices for
procurement;
Ability to develop tender documentation;
Ability to develop criteria for evaluating
tender proposals;
Ability to organize and manage the public
procurement process;
Ability to control the public procurement
process.

The level of professionalization in accordance with the
acquired competencies

Specialist in the field of public procurement

PROFESSIONALIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT
Fig. 4. Organizational and economic mechanism of professionalization of public procurement (developed by the
authors)
-study on the educational program in ZVO. This
form of professionalization covers the full range of
competencies that must be mastered by a specialist in
the field of public procurement, using modern teaching
methods that are parallel to the practical training and
experience from practitioners in the field of public procurement;

-training courses, which are designed to update
and update knowledge, which is surprisingly important
in the field of public procurement, which is characterized by frequent changes in the legislative and procedural field;
-courses on preparation for testing of authorized
persons in the field of public procurement - a form of
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professionalization in the field of public procurement,
proposed by the author of this study, in order to prepare
for the test of the authorized person. This is a one-time
targeted training to deepen the knowledge of the regulatory framework;
-seminars, trainings in the field of public procurement (this form of professionalization is used if necessary, during, for example, local changes, knowledge of
the essence of which must be harmoniously integrated
into the general into the general array of knowledge and
skills in the field of public procurement.
Beneficiaries of the public procurement professionalization project, namely the state, the customer,

the bidder and the employee (both on the part of the
customer and the bidder) will benefit from this process.
At the same time we can calculate the economic effect
for the customer, taking into account the amount of
fines under the new legislation and the probability of
their receipt in the presence of non-professionals in the
positions of authorized persons (Fig. 5).
Thus, it is obvious that the cost of training an employee who will perform the functions of an authorized
person of the customer organization is profitable and
payable, even in the case of a single case of a fine per
year.

University tuition costs = [15000; 20,000]
UAH for the entire period of study
(1 year 4 months)
Costs for refresher courses = [5000;
8000] UAH (1 time per year)
Expenses for training courses for testing
of authorized persons in the field of public
procurement = [3000; 5000] UAH (once)

Expenses for regular seminars and
trainings = [1500; 3000] (on request)
Training costs = [23500; 36000] грн
(in a year)

Fines
-for non-compliance with the
decision of the AMCU
From 34,000 to 85,000
hryvnias
-for concluding contracts that
provide for payment for goods,
works and services before /
without the procurement
procedures specified by law.
From 34,000 to 170,000
hryvnias
Imposed on the head of the
Economic effect min (if there
is only one fine) = [10500; -2000]
UAH per year

Fig. 5. Economic effect for the customer
The presented organizational and economic mechanism will provide an opportunity to regulate the relations of all stakeholders in the field of professional procurement. Thus, professionalization is the most logical
way to develop the field of public procurement. Moreover, it should be emphasized that without professionalization, the entire philosophy behind ProZorro is devalued, losing the solid foundation of educating a new
generation of professionals for whom ProZorro's principles will be clear and natural.
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність бюджетної системи в умовах трансформації соціально-економічних відносин. Визначено, що бюджетна система виступає важливою складовою державного фінансового регулювання та ефективним інструментом реалізації економічної політики країни щодо забезпечення макроекономічної рівноваги в умовах інституційних перетворень. Показана важливість розробки обґрунтованих
засад перерозподілу валового внутрішнього продукту через бюджетну систему, визначення пріоритетних
напрямів використання бюджетних коштів та реалізація низки заходів щодо досягнення стратегічних цілей
соціально-економічного розвитку країни. Розвинуто підходи щодо здійснення моніторингу та оцінки
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впливу бюджетних видатків на результативність соціально-економічних перетворень, підвищення дієвості
бюджетного механізму та його взаємозв’язків з фінансовими інститутами на сучасному етапі розвитку системи державних фінансів, що обумовлює необхідність поглиблення дослідження бюджетної архітектоніки, обґрунтування оптимальних співвідношень бюджетних, податкових, соціальних, державних боргових складових, що визначають рівень збалансованості бюджетної системи.
ABSTRACT
The article reveals the essence of the budget system in the conditions of transformation of socio-economic
relations. It is determined that the budget system acts as an important component of state financial regulation and
an effective tool for implementing the country's economic policy to ensure macroeconomic equilibrium in the
conditions of institutional transformations. The importance of developing substantiated principles of redistribution
of gross domestic product through a budget system, identifying priority directions of use of budget funds and the
implementation of a number of measures to achieve the strategic goals of the country's social and economic development. The approaches to monitoring and evaluating the impact of budget expenditures on the effectiveness
of socio-economic transformations, increasing the effectiveness of the budget mechanism and its interconnections
with financial institutions at the present stage of development of public finances, which determines the need to
deepen the study of budget architectonics, justification of optimal budget ratios, tax, social, state debt components
that determine the level of balance of the budget system.
Ключові слова: бюджет, бюджетна система, бюджетна політика, бюджетний механізм, соціальноекономічні відносини.
Keywords: budget, budget system, budget policy, budget mechanism, socio-economic relations.
Постановка проблеми. З метою посилення
впливу бюджетної системи на соціально-економічний розвиток суспільства необхідно здійснювати
заходи, спрямовані на підвищення рівня збалансованості і прозорості бюджету, ефективності витрачання бюджетних коштів, удосконалення міжбюджетних відносин, забезпечення якісного виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого
фінансового контролю. Взагалі необхідним є як розробка прогнозних бюджетних показників на середньострокову перспективу так і визначення довгострокової бюджетної стратегії з урахуванням циклічності економічного розвитку, що підвищить
керованість бюджетного процесу. Бюджетна система є одним з дієвих інструментів забезпечення
макроекономічної стабілізації та подальшої активізації економічного зростання. Використання інструментів та важелів бюджетної політики щодо
підтримки системних перетворень фінансової складової суспільного розвитку має здійснюватися з
урахуванням впливу сукупності економічних, інституційних та соціальних факторів. Результативність бюджетної системи залежить від рівня наукової обґрунтованості його ролі в розвитку суспільних відносин, моделі соціально-економічного
розвитку держави. В умовах економічних перетворень доцільним є пошук оптимального співвідношення між макроекономічними показниками та часткою валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через бюджетну систему, ступеню її
децентралізації та підвищення якісного рівня розвитку бюджетних інститутів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері розвитку фінансово-бюджетних відносин можна назвати праці Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, Дж. М. Кейнса, П. Кругмана, В.Нордхауса,
П.Самуельсона, Р.Солоу, Дж. Стігліца, В. Танзі.
Питання формування бюджетної політики досліджуються у працях вітчизняних вчених: Т.Канєвої
[3], Л.Козарезенко [5], Л.Лисяк, В.Макогон [1,2,6],

Ю.Маркуц [2], М.Пасічного [3], В.Федосова, І.Чугунова [1-6] та інших.
Метою статті є розкриття сутності бюджетної
системи в умовах трансформації соціально-економічних відносин.
Виклад основного матеріалу. Бюджетна система виступає важливою складовою державного фінансового регулювання та ефективним інструментом реалізації економічної політики країни щодо
забезпечення макроекономічної рівноваги в умовах
інституційних перетворень. Метою бюджетного регулювання є створення відповідного суспільного
середовища для стійкого економічного зростання
та формування дієвих інституційних взаємовідносин щодо визначення пріоритетів здійснення бюджетної політики, вдосконалення методологічних
засад фінансово-бюджетного планування та прогнозування, розподілу та перерозподілу наявних фінансових ресурсів, здійснення дієвого контролю за
їх використанням, реалізація основних завдань та
стратегічних цілей суспільного розвитку. Важливим є адаптація бюджетної системи до тенденцій
циклічного економічного розвитку, що передбачає
формування сучасних фінансових інститутів, збалансування фіскального навантаження, утримання
індикативних значень дефіциту бюджету та державного боргу при сприянні інноваційній перебудові
економіки.
Довгострокова
збалансованість
бюджету характеризує показники виконання дохідної
та видаткової частини бюджету, частку дебіторської та
кредиторської заборгованості зведеного, державного
та місцевих бюджетів у загальній сумі видаткової
частини відповідного бюджету, рівень податкового
навантаження на економічну систему, фінансування
дефіциту бюджету та державного боргу. Рівень
збалансованості бюджетного регулювання впливає як
одночасно, так і з лагами у часі, на інтегрований
показник запасу стійкості бюджетної системи, що
відображає можливість своєчасного виконання
фінансових зобов’язань державними органами
управління
та
місцевого
самоврядування.
Важливим є розробка обґрунтованих засад
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перерозподілу валового внутрішнього продукту
через бюджетну систему, визначення пріоритетних
напрямів використання бюджетних коштів та
реалізація низки заходів щодо досягнення
стратегічних
цілей
соціально-економічного
розвитку країни.
Одним з основних інструментів державного
регулювання соціально-економічного розвитку є
перспективне бюджетне планування, зміст якого
полягає у розробці основних напрямів формування
та використання бюджетних коштів на середньо- та
довгостроковий період, зважаючи на необхідність
виконання завдань, які постають перед суспільством на певному етапі його розвитку. Для досягнення достатнього рівня бюджетної результативності важливим є упорядкування та оптимізація кількості бюджетних програм, зокрема шляхом
складання головними розпорядниками бюджетних
коштів плану діяльності на наступні за плановим
два бюджетні періоди відповідно до середньострокових пріоритетів; розробки та затвердження паспортів бюджетних програм, складання звітів про їх
виконання; здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, внутрішнього фінансового контролю
за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Метою бюджетної політики є забезпечення відповідного рівня економічного зростання з урахуванням збалансованості державних
фінансів, що реалізується через інститути бюджетного регулювання, державного фінансового контролю. Державне регулювання в сучасних умовах
являє собою макроекономічний регулятор відтворювальних процесів, спрямований на реалізацію
стратегічних пріоритетів соціально-економічного
розвитку держави. Прогнозування бюджету є важливим інструментом державного регулювання економічних і соціальних процесів, оскільки обґрунтовує напрями використання бюджетних коштів у
майбутньому з урахуванням визначених цілей та
пріоритетів соціально-економічного розвитку країни на довгострокову перспективу.
Бюджетна політика як інструмент державного
регулювання економічного розвитку полягає в
реалізації низки фінансових заходів з метою
досягнення відповідних соціально-економічних
цілей розвитку країни, з врахуванням необхідності
оптимізації управління державними фінансами,
зменшення рівня дефіциту бюджету й темпів
зростання
державного
боргу,
підвищення
ефективності фіскального регулювання, розробки
планів та прогнозів основних бюджетних
показників,
забезпечення
інноваційного
спрямування наявних бюджетних коштів та
проведенням контролю за їх використанням.
Важливим є удосконалення механізму бюджетного
регулювання для стимулювання зайнятості
населення, сукупного попиту, підвищення дієвості
системи державного інвестування, проведення
відповідної соціальної політики виходячи з
трансформаційних перетворень економіки [1].
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Розробка і реалізація бюджетної політики має
спиратися на науково обґрунтовані положення та
результати проведених досліджень з питань бюджетних відносин, що безперечно посилить збалансованість державних фінансів та створить необхідні
умов и для підвищення рівня керованості економічних процесів країни. Основним завданням бюджетного регулювання є забезпечення виконання завдань соціально-економічного розвитку держави та
адміністративно-територіальних одиниць, однак
при цьому важливою є підтримка у необхідних межах запасу стійкості бюджетної системи.
Для посилення результативності бюджетної
системи вагомим є забезпечення подальшого розвитку програмно-цільового методу в бюджетному
процесі, який має здійснюватись на основі запровадження стратегічного та середньострокового бюджетного планування, ґрунтуватись на ретельному
аналізі оптимально необхідного обсягу видатків
для фінансування бюджетної програми, здійснення
контролю за досягненням мети цієї програми .
Пріоритетними напрямами бюджетної політики мають стати вдосконалення інституційного
середовища фінансового регулювання, підвищення
дієвості фінансово-бюджетного планування і прогнозування, посилення взаємозв’язку фінансового
регулювання із циклічністю економічного розвитку, забезпечення макроекономічної збалансованості. Вагомим є подальше зміцнення ролі бюджетної
складової в забезпеченні економічного зростання.
Для стимулювання економічного зростання необхідним є активне використання дефіциту бюджету
з метою збільшення видаткової частини бюджету,
особливо в умовах відносного зменшення податкового навантаження на економіку, проте розмір державного боргу та економічні можливості держави
по його обслуговуванню є фактором обмеження обсягу дефіциту бюджету. В періоди сталого економічного зростання при необхідності, особливо за
умови наявності значного обсягу державного боргу, доцільним є використання профіциту бюджету.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів вагомим
завданням бюджетної стратегії є спрямування
видатків на пріоритетні напрями соціальноекономічного розвитку країни, обґрунтування цілей,
завдань та принципів бюджетної політики,
узгодження фінансових можливостей бюджету
щодо їх реалізації в межах бюджетних періодів.
Динамічна трансформація економічної системи
визначає необхідність збалансування бюджетів усіх
рівнів з урахуванням циклічних коливань
реального валового внутрішнього продукту,
індексу споживчих цін, державного боргу,
валютного курсу. Доцільним є формування
бюджетної стратегії на основі засад, що
передбачають
стабільність,
передбачуваність
податкового регулювання, обмеження бюджетного
дефіциту та державного боргу, формування
бюджету з урахуванням прогнозу основних
фінансово-економічних показників, що покладені в
основу бюджетного планування.
Бюджетна система відіграє вагому роль в процесах забезпечення макроекономічної стабільності,
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яка є необхідною передумовою для підтримки стійкого економічного розвитку країни. Належний рівень обґрунтованості, послідовність та виваженість
управлінських рішень державних інститутів у сфері
бюджетно-податкового регулювання сприяє зростанню рівня зайнятості, пожвавленню ділової активності та підвищенню якості людського капіталу. Дієвість даних заходів посилюється у разі здійснення
структурних реформ в економіці та соціальній сфері.
Важливим є проведення збалансованої бюджетної політики, що потребує узгодження соціальних домінант
розвитку суспільства з можливостями їх фінансового
забезпечення. Економічна рецесія та уповільнення темпів росту реального валового внутрішнього продукту обумовили необхідність реалізації комплексу заходів бюджетної консолідації, спрямованих на зниження
показників
дефіциту
та
боргового
навантаження на бюджет. Можливості використання
короткострокових бюджетних стимулів наразі є обмеженими, що посилює запити суспільства щодо здійснення інституційних змін системи фінансово-бюджетного регулювання. Особливої значущості набувають
питання упорядкування бюджетних видатків, підвищення рівня їх ефективності та покращення якості надання суспільних послуг [2].
Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни,
визначення бюджетної пріоритетності достатньо
суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки, соціальній сфері, рівень людського
капіталу, конкурентноспроможність національної
економіки. Розвиток суспільства зумовлює необхідність відповідних інституційних змін у взаємовідносинах між учасниками бюджетного процесу
та підвищення ефективності бюджетної політики у
системі державного регулювання економіки. Від
якості та своєчасності прийняття рішень щодо управління державними фінансами залежить збалансованість бюджетної системи та результативність
бюджетного регулювання. Важливим є визначення
економічної сутності та напрямів бюджетної політики як інструменту соціально-економічного розвитку, запровадження дієвих бюджетних механізмів у системі інституційного середовища суспільства, підвищення результативності програмноцільового методу планування видатків бюджету як
складової державного регулювання економіки .
Бюджетна політика має бути узгодженою з
пріоритетами макроекономічного регулювання, важливим є визначення основних напрямів бюджетних
видатків з метою забезпечення стратегічної спрямованості розвитку економіки країни. Планування бюджетних показників має ґрунтуватися на агрегованих показниках економічного і соціального розвитку, у процесі бюджетного прогнозування належить
враховувати показники, які характеризують динаміку стану економіки з урахуванням впливу зовнішніх чинників, визначати взаємний вплив фінансово-бюджетних і соціально-економічних показників,
оптимізувати розподіл та оцінити ефективність використання бюджетних ресурсів у короткостроковій і
середньостроковій перспективі для розв'язання пи-
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тань забезпечення обмеженими бюджетними ресурсами пріоритетних напрямів розвитку економіки та
соціальної сфери.
В умовах трансформації економіки вагомим
завданням є розробка бюджетного механізму суспільного розвитку спрямованого на забезпечення фінансово-бюджетної стабільності, прискорення економічного зростання, розвитку людського потенціалу та удосконалення його структури. Вагомими
завданнями є забезпечення обґрунтованості бюджетної архітектоніки, зокрема щодо видаткової частини бюджету; розвиток інституційних засад розробки бюджетної політики та її реалізації, підвищення дієвості системи бюджетного регулювання,
що надасть можливість для взаємоузгодження бюджетної політики з основними завданнями соціально-економічного розвитку країни; підвищення рівня дієвості системи бюджетного регулювання; розвиток системи бюджетних відносин; принципів
формування дохідної та планування видаткової частин бюджету, розвитку системи міжбюджетного
регулювання, фінансування дефіциту бюджету, управління державним боргом з врахуванням економічних перетворень.
На сучасному етапі розвитку бюджетних відносин існує необхідність в удосконаленні системи
управління бюджетними видатками з метою зростання якості надання державних послуг, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та посилення результативності впливу бюджетного механізму на динаміку суспільного розвитку.
Видатки бюджету здійснюють вагомий вплив як на
розвиток відповідних галузей і економіки в цілому,
так і на рівень соціального розвитку держави. У
зв’язку з цим особливого значення набувають питання ефективного розподілу обмежених бюджетних
ресурсів між напрямами суспільного розвитку шляхом забезпечення відповідності обсягу і структури видатків бюджету визначеним пріоритетам соціальноекономічного розвитку країни [3].
Структурна перебудова вітчизняної економіки
в певній мірі залежить від напрямів перетворення
системи формування доходів бюджету, її відповідності розвитку суспільних відносин. Доцільним є
забезпечення підвищення результативності бюджетних видатків, відповідності їх структури цільовим
орієнтирам економічного розвитку країни, стратегічному економічному плануванню. З метою удосконалення архітектоніки видаткової частини державного і місцевих бюджетів доцільним є підвищення рівня прозорості бюджетного процесу;
перегляд результативних показників та здійснення
оцінки виконання бюджетних програм з урахуванням економічної циклічності; удосконалення методу програмно-цільового планування видатків
державного та місцевих бюджетів з урахуванням
інституційних принципів розвитку бюджетних відносин; забезпечення взаємоузгодження дій фінансово-бюджетних інституцій в процесі бюджетного
планування; врахування в процесі розробки бюджетних програм ключових індикаторів програм соціально-економічного розвитку територій та країни в
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цілому. Разом з цим, в умовах економічних перетворень вагомим завданням є застосування комплексного підходу щодо розробки бюджетної стратегії,
в якій знайдуть відображення шляхи реалізації завдань забезпечення відповідності обсягу передбачених бюджетних витрат обсягу бюджетних надходжень, зростання капітальних інвестицій. Система
податкового регулювання ґрунтується на сукупності фінансово-економічних взаємовідносин щодо
формування дохідної частини бюджету країни та
здійснює відповідний вплив на динаміку економічних та соціальних процесів. Важливим є підвищення рівня адаптації механізмів оподаткування до
економічної циклічності, інституційних перетворень фінансової системи, екзогенного та ендогенного економічного середовища. Доцільним є посилення дієвості податкової політики для забезпечення стійких темпів економічного зростання і
соціальної стабільності, стимулювання розвитку
людського капіталу, покращення екологічної ситуації, перерозподілу доходів населення, досягнення
цілей і завдань суспільного розвитку [4].
Підвищення рівня ефективності та результативності бюджетних видатків передбачає оптимізацію їх частки за відповідним напрямом у загальній
структурі, бюджетна архітектоніка видатків бюджету повинна забезпечувати вирішення основних
завдань суспільного розвитку. Вагомими завданнями при цьому є здійснення моніторингу та оцінки
впливу бюджетних видатків на результативність
соціально-економічних перетворень; підвищення
рівня обґрунтованості обсягу та структури бюджетних ресурсів спрямованих на здійснення завдань і
функцій органами влади усіх рівнів; створення
умов для розвитку внутрішнього ринку державних
цінних паперів; розширення доступу до міжнародного ринку капіталу, утримання частки бюджетного дефіциту та державного боргу у валовому внутрішньому продукті на економічно безпечному рівні. У сучасних умовах розвитку економіки
доцільним є визначення відповідних інституційних
засад бюджетної системи, підвищення результативності виконання бюджетних програм, посилення
взаємозв’язку бюджетного планування та основних
пріоритетів соціально-економічного розвитку країни,
удосконалення системи управління державними фінансами з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня соціальних стандартів, внутрішнього
споживання, стимулювання економічної діяльності
країни. Формування та здійснення бюджетної політики як складової державного регулювання суспільного розвитку має ґрунтуватися на підходах спрямованих на досягнення фінансово-економічної збалансованості, дієвості економічних перетворень. Процес
фінансово-економічних трансформацій свідчить,
що дієвість бюджетної політики, визначається бюджетними інститутами, які здійснюють визначені
функції, взаємодіючі між собою в процесі прийняття бюджетних рішень; встановленими принципами, механізмами бюджетного процесу [5].
Підвищення дієвості системи управління бюджетним процесом передбачає формування бюджетної політики на основі сталого, довгострокового
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підходу. Розробка бюджетної стратегії забезпечить
визначення орієнтирів розвитку бюджетної системи, напрямів формування та шляхів реалізації
бюджетної політики; встановлення балансу між
власними та позиковими ресурсами; сприятиме підвищенню рівня обґрунтованості та дієвості рішень
органів державного управління та місцевого самоврядування. Вагомим завданням при цьому є здійснення моніторингу процесу реалізації бюджетної
стратегії, визначення умов, дотримання яких характеризує її ефективність; проведення дієвих фінансових перетворень шляхом використання обґрунтованих методів та інструментів бюджетної політики
спрямованих на отримання якісного суспільно-значимого кінцевого результату.
Процеси формування бюджетної політики мають бути спрямованими на створення базових інституційних передумов для підвищення рівня людського потенціалу, можливостей його повноцінної
реалізації. Ступінь розвитку людського потенціалу
залежить від стану сукупності його динамічних характеристик, в тому числі у сфері охорони здоров’я,
освіти і науки, культури, доходів населення і рівномірності їх розподілу. Співвідношення фінансування публічних послуг формується на основі наявного попиту на них у суспільстві, рівня їх якості та
соціально-економічної ефективності. Посилення
дієвості бюджетного регулювання людського розвитку зумовлено динамікою суспільних змін і потребує виділення достатнього обсягу коштів для фінансування галузей соціальної сфери.
Основна мета системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на сукупності фінансовоекономічних відносин у сфері формування доходної частини бюджету, здійснення бюджетних видатків, дефіциту (профіциту) бюджету, державного
боргу та міжбюджетних відносин полягає у реалізації збалансованої економічної політики країни. Важливим, окрім розгляду внутрішніх складових системи бюджетного регулювання, є врахування
впливу зовнішніх фінансово-економічних факторів, які є вагомою передумовою формування та виконання бюджетів усіх рівнів, що впливає на результативність бюджетної системи. Бюджетна політика повинна бути направлена на стабілізацію
економічної ситуації та створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни.
Важливим у процесі визначення ролі дефіциту бюджету в системі бюджетного регулювання є аналіз
фундаментальних підходів до проблематики фінансово-економічної збалансованості. Концепція збалансування бюджету на щорічній основі передбачає необхідність постійного нівелювання коливань
економічного циклу, однак не може у достатній мірі
забезпечити економічну стабільність країни в довгостроковому періоді; концепція функціональних фінансів націлена на досягнення макроекономічної
стабілізації та оздоровлення економіки, можливим
є використання дефіциту бюджету як інструменту
бюджетної політики з урахуванням його позитивного впливу на економічне зростання; концепція
збалансування бюджету на циклічній основі передбачає активне використання дефіциту бюджету як
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дієвого інструменту державного регулювання соціально-економічного розвитку в умовах економічних
трансформацій та визначає доцільність збалансування бюджету при економічному зростанні.
Необхідним є підвищення інвестиційного потенціалу бюджетної системи, формування комплексної системи державних інвестиційних програм.
На сучасному етапі розвитку фінансових відносин
доцільним є посилення дієвості механізму державного замовлення на виконання пріоритетних науково-технологічних завдань модернізації економіки. Механізм фінансування капітальних видатків
бюджету має включати стадії проведення інтегральної оцінки перспективних інвестицій в основний
капітал, транспарентного конкурсного відбору відповідних інвестиційних проектів з найвищим рівнем
ефективності, враховуючи часові лаги. Подальший
розвиток інституційних засад державно-приватного
партнерства, у тому числі в частині використання концесійних механізмів надасть можливість забезпечити
підвищення дієвості державних інвестицій [6].
На процес формування видаткової частини бюджету, яка є одним з основних елементів системи
бюджетного регулювання впливає обсяг дохідної
частини бюджету і показник дефіциту бюджету, визначений з урахуванням циклічності економічного
розвитку. Для стимулювання економічного зростання доцільним є використання дефіциту бюджету
з метою збільшення видаткової частини бюджету,
особливо в умовах певного зменшення податкового
навантаження на економіку, проте обсяг державного боргу та економічні можливості держави по
його обслуговуванню є фактором обмеження обсягу дефіциту бюджету. Збільшення видаткової частини бюджету за допомогою бюджетного дефіциту може зберігатися і при зростаючій економіці
для подальшого стимулювання економічного розвитку та фінансового забезпечення проведення
структурних перетворень у пріоритетних галузях. В
системі бюджетного регулювання у сфері видатків
можливим є використання дефіциту бюджету як додаткового джерела бюджетних ресурсів, який не
призведе до збільшення показника співвідношення
державного боргу до валового внутрішнього продукту при умові, що темпи зростання валового внутрішнього продукту у певному періоді часу перевищуватимуть темпи зростання обсягу державного
боргу. В періоди сталого економічного зростання
доцільним є перегляд обсягу і структури видаткової
частини бюджету щодо зменшення з метою створення профіциту бюджету, який буде спрямовуватися на поступове зменшення обсягу державного боргу країни. Реалізація обґрунтованої системи бюджетного регулювання у сфері видатків закладе
передумови для забезпечення стійкого економічного
зростання та соціального розвитку, якісного надання
державних послуг та проведення дієвих перетворень
у відповідних сферах суспільного розвитку.
Основним завданням при формуванні видаткової частини бюджету є обґрунтоване регулювання
її обсягу та структури з метою досягнення стратегічних пріоритетів суспільного розвитку. Формування бюджетних видатків у системі державного
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регулювання суспільного розвитку потребує врахування в процесі прогнозування та планування видаткової частини бюджету демографічних показників, динаміка яких визначає особливості формування
бюджетних
видатків
соціального
спрямування у перспективі. Визначення напрямів
бюджетної політики у сфері видатків від управління бюджетними ресурсами до управління бюджетними результатами потребує розробки та запровадження обґрунтованої системи моніторингу
результативності бюджетних програм, яка передбачає удосконалення розподілу бюджетних ресурсів
між бюджетними програмами, виходячи із загального рівня результативності їх виконання та пріоритетності. Дефіцит бюджету є ефективним інструментом регулювання соціально-економічних процесів. Формування та реалізація бюджетної політики у
частині регулювання дефіциту бюджету потребує
концептуальних підходів до визначення оптимального розміру, джерел фінансування бюджетного дефіциту та механізму його використання з урахуванням запасу боргової стійкості, циклічності економічного розвитку та необхідності фінансування
видатків бюджету для виконання державою відповідних функцій. Доцільним є використання дефіциту
бюджету як складової системи бюджетного регулювання у період економічних трансформацій та посткризового відновлення економіки з метою стабілізації макроекономічної ситуації та стимулювання економічного зростання.
Інституційні засади бюджетної системи ґрунтуються на інтеграції складових фінансового механізму у сфері формування доходів бюджету, планування видатків бюджету, міжбюджетних відносин,
управління державним боргом, виходячи із циклічності економічного розвитку, стану державних фінансів, що сприяє підвищенню дієвості бюджетної
політики як вагомого інструменту розвитку соціально-економічних відносин суспільства. Необхідність забезпечення цілеспрямованого впливу на темпи економічного зростання вимагає формування
відповідного якісного рівня системи бюджетного
регулювання, яка ґрунтується на сукупності бюджетних механізмів, удосконалення інституційних
засад фінансово-економічних перетворень. Використання фінансових методів у системі бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку країни передбачає коригування рівня оподаткування, напрямів та обсягів використання видатків
бюджету. Перетворення системи бюджетного регулювання значною мірою пов’язане зі зміною інституційного середовища суспільства, складові бюджетної політики вдосконалюються виходячи з
економічної стратегії, стану економічного розвитку
країни. Бюджетна система як складова розвитку фінансових та соціально-економічних відносин полягає у застосуванні сукупності адаптивних бюджетних інструментів у системі інституційних економічних перетворень з врахуванням ступеня дієвості
бюджетного процесу, досягнення відповідних стратегічних цілей та основних завдань розвитку суспільства, що сприятиме підвищенню якісного рівня
управління бюджетними ресурсами та їх впливу на
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забезпечення економічного зростання країни. Розвиток суспільства на даному етапі вимагає використання бюджетної політики як дійового інструменту державного регулювання економічних та соціальних відносин. Важливим є визначення
пріоритетів бюджетної політики, у тому числі на середньострокову перспективу виходячи з основних
засад соціально-економічного розвитку країни,
удосконалення державного регулювання у сфері
формування доходів бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, що підвищить рівень ефективності функціонування бюджетної системи та дієвість економічних
перетворень.
Висновки. Бюджетна система є вагомим інструментом соціально-економічного розвитку країни, забезпечення створення умов для сталого економічного зростання, модернізації економіки і соціальної сфери, підвищення рівня і якості життя
населення. Основу бюджетної політики складають
напрями і завдання, які визначають довгострокову
перспективу формування і використання фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів,
шляхи вирішення завдань, що випливають з особливостей суспільного розвитку країни та циклічності економічних процесів, динамічну збалансованість, стійкість та стабільність функціонування бюджетної системи. Досягнення стратегічних цілей
соціально-економічного розвитку країни залежить
від ступеня врахування в бюджетній політиці тенденцій розвитку інституційного середовища фінансово-бюджетного простору, динаміки суспільного
розвитку. Підвищення дієвості бюджетного механізму та його взаємозв’язків з фінансовими інститутами на сучасному етапі розвитку системи державних фінансів обумовлює необхідність поглиблення
дослідження бюджетної архітектоніки, розробки
концепції її інституціоналізації на основі обґрунтування оптимальних співвідношень бюджетних, податкових, соціальних, державних боргових складо-
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вих, що визначають бюджетний простір. Формування обґрунтованої бюджетної архітектоніки надасть можливість реагувати на вплив ендогенних та
екзогенних факторів, зміни зовнішньоекономічної
кон’юнктури, зберігаючи відповідні бюджетні параметри цілісного економічного розвитку та забезпечити фінансову стійкість держави на основі застосування якісних перспективного бюджетного прогнозування та планування. Розвиток суспільних відносин
потребує поглиблення досліджень щодо впливу
бюджетних видатків на динаміку соціально-економічних процесів, посилення дієвості використання
видатків бюджету як ефективного інструменту регулювання економічного розвитку країни, підвищення якісного рівня бюджетного прогнозування і
планування видатків бюджету, результативності
бюджетної політики.
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АНОТАЦІЯ
В статті запропонований спосіб завчасного прогнозування урагану на основі аналізу виникнення і
розвитку тропічних циклонів в Атлантичному океані за період з 1998 по 2020 роки. Був виділений район з
початковими координатами тропічних циклонів, які згодом набудуть статусу ураганів. Цей район названо
«трикутником ураганів», за допомогою якого можна швидше оцінити та попередити небезпечні явища для
морських суден, що проходять повз цю ділянку.
ABSTRACT
The article provides the method of hurricane formation prediction, based on analysis of Atlantic Ocean tropical cyclones formation and development during the period from 1998 to 2020. The region with coordinates of
tropical cyclones that had later become hurricanes was defined. It was called the “hurricane triangle”, and it helps
assess and prevent dangerous situations for vessels passing it.
Ключові слова: тропічний циклон, ураган, тропічна депресія, «трикутник ураганів».
Keywords: tropical cyclone, hurricane, tropical depression, “hurricane triangle”.
Постановка проблеми. Одним з найбільш катастрофічних явищ в природі є тропічний циклон,
особливо набуваючий сили урагану. На своєму
шляху урагани забирають чималу кількість людських життів, руйнують морські судна і наносять величезні матеріальні збитки.
За останні роки був зроблений великий прогрес в моделюванні траєкторії руху тропічних циклонів. Але сучасні технології нездатні передбачити
силу, яку зможуть досягти тропічні циклони на стадії утворення. Тому була зроблена спроба передбачення виникнення ураганів на основі багаторічних
спостережень за місцеположенням утворення тропічних депресій, які згодом досягли ураганної сили.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Для відстеження тропічних циклонів по мірі їх розвитку метеорологи по всьому світу використовують
сучасні технології, такі як супутники, метеорологічні радіолокатори та комп’ютери [1; 2].
Для суден, які потрапили в зону дії тропічних
циклонів приймаються заходи по розходженню з
ними по відомим правилам [3, с.326; 4, с.230].

Враховуючи руйнівні наслідки ураганів, необхідність їх прогнозування для запобігання небезпечних явищ для суден залишається актуальним.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Сучасні технології досягли
такого рівня, що з’явилися можливості більш детально вивчати тропічні циклони і прогнозувати траєкторію їх руху. Але спрогнозувати, якої сили вони
досягнуть на початковій стадії розвитку дуже
важко. Тому прогнозування на основі багаторічних
спостережень не втрачає своєї актуальності, а отримані результати можуть суттєво допомогти в більш
оперативній роботі по передбаченню можливих наслідків для морських суден внаслідок ураганів.
Мета роботи. Метою роботи є дослідження місцеположень зародження тропічних циклонів в Атлантичному океані за період з 1998 по 2020 роки по
даним Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) для завчасного прогнозування ураганів. Вперше введене поняття «трикутник ураганів», що представляє собою
ділянку з координатами тропічних депресій, які
обов’язково набудуть статусу ураганів.
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Викладення основного матеріалу. Тропічний
циклон – це циклон, що утворився в тропічних широтах, атмосферний вихор зі зниженим атмосферним тиском у центрі.
Тропічні циклони утворюються там, де спостерігається висока температура поверхневого шару
води (вище 26-28°С), а різниця температур вода-повітря більше 1-2°С. Це призводить до посилення випаровування, збільшення запасів вологи в повітрі,
що визначає накопичення теплової енергії в атмосфері та сприяє вертикальному підйому повітря. Потужна тяга, що з’являється, захоплює все нові і нові
об’єми повітря, нагріті та зволожені над водною поверхнею. Обертання Землі надає підйому повітря
вихровий рух, а енергія цього вихору грандіозна [3,
с.321].
Слово "циклон" грецького походження означає "кільце змії", цим підкреслюється кругове обертання повітря в циклоні. Слово "ураган" на мовах
аборигенів островів Карибського моря і Центральної Америки означає "сильний вітер".
Тропічні циклони виникають головним чином
у внутрішньотропічній зоні конвергенції над перегрітими океанічними площами. При цьому така
зона конвергенції повинна знаходитися не менше
ніж в 5° від екватора (у переважній більшості випадків не менш ніж в 10° від екватора), щоб сила обертання Землі (сила Коріоліса) була досить велика
[5, с.15].
Залежно від максимальної швидкості сталого
вітру тропічні циклони в Північному Атлантичному океані можна розділити на три основні стадії:
1. Тропічна депресія. Максимальна постійна
швидкість вітру до 33 вузлів.
2. Тропічний шторм. Максимальна постійна
швидкість вітру знаходиться в діапазоні від 33 вузлів до 63 вузлів.
3. Урагани, що за шкалою Саффіра-Сімпсона
можна розділити на 5 категорій:
Перша – швидкість вітру від 64 до 82 вузлів.
Друга – швидкість вітру від 83 до 95 вузлів.
Третя – швидкість вітру від 96 до 112 вузлів.
Четверта – швидкість вітру від 113 до 135 вузлів.
П’ята – швидкість вітру більше 136 вузлів.
У північній півкулі тропічні циклони виникають переважно в другій половині літа і восени. Серпень, вересень і жовтень являються місяцями, в які
тропічні циклони виникають найчастіше.
Середня тривалість життя тропічних циклонів
становить 6 діб. Цей час обчислюється від його за-
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родження до виходу на сушу чи переходу в зону середніх широт. Проте бувають випадки, коли тропічні циклони існують до двох тижнів і навіть місяців.
За останні десятиліття можливості вивчення
циклонів значно розширились. Зйомки з літаків дозволили встановити, що хмарність в їхній системі
розподіляється по спіралі. Радіолокатори фіксують
зону хмар та опадів, положення центрів урагану та
траєкторію їх руху в радіусі 300-500 кілометрів. Радіолокатори, встановленні на Далекому Сході,
вздовж південно-східного узбережжя Північної
Америки та в інших районах, дозволять своєчасно
попереджувати про наближення циклонів.
Велику допомогу в прогнозуванні шляхів переміщення циклонів надають метеорологічні штучні супутники Землі, які фотографують циклони в
океані, навіть в момент їх зародження. При цьому
фотографії, отриманні з метеорологічних супутників, дозволяють майже точно визначити положення
центру циклону. Супутники допомагають вивчати
хмарні форми та їх зміни по мірі розвитку циклону
[1].
Таким чином, з достатньо великою точністю за
допомогою сучасних технологій можна спрогнозувати траєкторію руху тропічного циклону. Виявити, чи набуде циклон сили урагану теж можна,
але вже протягом деякого часу існування тропічної
депресії.
В даній роботі зроблена спроба передбачити
настання урагану одразу після зафіксування місцеположення тропічної депресії. Аналіз проводився на основі даних Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA)
[6].
Для аналізу були взяті початкові координати
всіх тропічних циклонів в Атлантичному океані, що
пройшли з 1998 по 2020 роки. Потім більш детально були досліджені центри тропічних депресій в
районі 15°…30° північної широти і до 50°…80° західної довготи.
Був виявлений так званий «трикутник ураганів», де виникло 16 тропічних циклонів, які набули
сили ураганів. За 23 роки в цьому трикутнику зафіксовано зародження 17 тропічних циклонів і тільки
один із них не набув ураганної сили. Це тропічний
шторм Денні у 2009 році (тропічна депресія локалізувалась поблизу 24,9 N та 70,3 W).
«Трикутник ураганів» із зазначенням назв 16
ураганів зображено на рисунку 1.
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Рисунок 1 – «Трикутник ураганів»
Дані по цим ураганам наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
№
п/п

Урагани в Атлантиці на першій стадії розвитку (тропічна депресія)
Рік
Дата утворення
Координати
Назва урагану
тропічної депресії тропічної депресії

Категорія урагану по SSHWS*

1

1999

24 серпня

21.1N 68.3W

DENNIS

2

2

2001

21 вересня

25.1N 64.2W

HUMBERTO

2

3

2005

5 вересня

27.8N 67.5W

NATE

1

4

2005

17 вересня

22.0N 69.7W

RITA

5

5

2006

27 вересня

26.5N 53.1W

ISAAC

1

6

2008

25 вересня

23.5N 68.3W

KYLE

1

7

2010

6 жовтня

22.2N 67.0W

OTTO

1

8

2010

28 жовтня

27.3N 63.7W

SHARY

1

9
2014
10 жовтня
23.8N 63.7W
FAY
10
2014
23 серпня
21.8N 72.3W
CRISTOBAL
11
2015
28 вересня
27.5N 68.7W
JOAQUIN
12
2015
8 листопада
23.0N 73.0W
KATE
13
2016
4 жовтня
23.8N 60.4W
NICOLE
14
2017
12 серпня
25.3N 70.3W
GERT
15
2020
4 жовтня
16.7N 76.6W
DELTA
16
2020
19 жовтня
25.8N 55.5W
EPSILON
*SSHWS - Saffir–Simpson hurricane wind scale (Шкала ураганів Саффіра-Сімпсона)
Розташування «трикутнику ураганів» на карті буде мати наступний вигляд (рис.2).

1
1
4
1
4
2
4
3
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Рисунок 2 – «Трикутник ураганів» на карті
Можна припустити, що при виявлені тропічної
депресії в «трикутнику ураганів», такий тропічний
циклон з великою долею ймовірності досягне сили
урагану. Приблизні координати вершин трикутнику наступні:
1) 15.6 N та 79.4 W;
2) 28.1 N та 68.5 W;
3) 26.7 N та 51.3 W.
Суднам, які отримали повідомлення, що в
«трикутнику ураганів» виникла тропічна депресія,
потрібно бути вкрай обережними та прийняти всі
необхідні заходи, щоб пройти цю ділянку найбільш
безпечно.
Сильне хвилювання під час шторму може викликати низку небезпечних явищ, які призводять до
руйнування морських суден.
До одних з найбільш небезпечних ситуацій, які
можуть виникнути при русі судна проти хвиль, відносяться заливаємість та слемінг. При русі на попутній хвилі у суден менших 60 м може виникнути
явище брочингу. Коротко розглянемо їх основні характеристики.
Інтенсивність заливання залежить від стану
моря, швидкості та курсу судна, його завантаження,
форми корпусу, особливо носової частини. Найбільше заливання відбувається на зустрічному хвилюванні, коли судно в повному вантажу та довжина
хвиль близька до довжини судна. З досвіду експлуатації морських суден встановлено, що заливаємість відсутня при такій умові:

L



 1 .7 ,

(1)

де L – довжина судна,  – довжина хвилі.
Для зменшення небезпечного заливання на зустрічному хвилюванні найбільш раціонально знизити швидкість судна або зменшити осадку носом
[7, с.18].
Слемінгом називається явище ударів хвиль в
корпус судна. В залежності від характеру ударів розрізняють слемінг днищевий та бортовий.

Днищевий слемінг представляє собою удари
днища носового кінця судна під час кільової хитавиці в русі на зустрічних хвилях (курсовий кут
складає 0-45°). Посилюється при збільшенні курсового кута відносно хвилі [8, с.32].
Слемінгу неодмінно передує оголення днища,
що виникає найчастіше при зустрічі з хвилями, близькими по довжині до довжини судна.
Зазвичай це явище спостерігається при баластних переходах суден, коли осадка носом відносно
невелика.
Основні умови виникнення слемінгу [7, с.20]:
- осадка носом менше 0,04-0,05 довжини судна;
- удаваний період хвилювання близький до періоду власних кільових хвилювань судна;
- крутизна хвилі складає не менше 1:30;
- вхід днища у воду відбувається з вертикальною швидкістю, що перевищує
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Ймовірність небезпечних ударів тим вища,
чим більші висота хвиль і швидкість судна.
Слемінг спостерігається при зустрічному хвилюванні в широкому діапазоні курсових кутів.
Тому відхилення по курсу від чисто зустрічного
руху не завжди є ефективним засобом запобігання
небезпеки слемінгу. Уникнути небезпечних ударів
хвиль легше зниженням швидкості або збільшенням осадки судна носом [9, с.93].
Бортовий слемінг (або випінг) представляє собою удар об хвилю нахиленими ділянками борту в
носовій частині судна. Дане явище характерне для
швидкісних суден з малою повнотою та значним
розвалом борту в носовій частині. Тривалість дії наростаючих динамічних навантажень суттєво більша, ніж при ударі днищем та складає близько 1 с.
Брочинг – це захват судна хвилею, що супроводжується втратою керованості, мимовільним розворотом лагом до хвилі, появою великого крену та
небезпеки перекидання. Найбільш несприятливим є
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захват судна на передньому схилі хвилі, що має довжину  = (0,8  1,3) L та швидкість бігу хвилі
дещо вище, ніж швидкість ходу судна [7, с.22].
Швидкість бігу хвилі в м/с можна знайти наступним чином:

С = 1,25 

(2).
Отже, якщо шлях судна проходить через «трикутник ураганів» в період зародження тропічної депресії, необхідно детально проаналізувати доцільність перетину цієї зони, оскільки можуть виникнути такі найбільш небезпечні явища, як
заливаємість, слемінг та брочинг. Перехід від стадії
тропічної депресії до стадії урагану може відбуватися дуже швидко, тому це необхідно враховувати,
перетинаючи розглянутий район Атлантичного
океану.
Висновки та пропозиції. Проведене дослідження дозволило припустити ймовірність виникнення ураганів в Атлантичному океані, знаючи початкові координати тропічної депресії. Це припущення знайшло відображення в «трикутнику
ураганів», в якому за 23 роки утворилося 16 ураганів і тільки один тропічний шторм, що не досягнув
ураганної сили.
Морським суднам необхідно вкрай обережно
перетинати (або огинати) цю зону в літньо-осінній
період.
Аналізуючи доцільність проходження «трикутнику ураганів» не слід також недооцінювати вплив
поривів вітру, які обов’язково присутні на самому
початку утворення тропічної депресії. Варто детально проаналізувати всі умови виникнення того чи
іншого небезпечного явища, щоб при проходженні
вищеописаної ділянки, оперативно прийняти дії по
їх уникненню.
Дослідження можливості виникнення ураганів
по початковим даним тропічної депресії – це тільки
невелика частина аналізів, які можна проводити на
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основі даних багаторічних спостережень. Детальне
вивчення тропічних циклонів, особливо місцеположень їх утворення, в подальшому може призвести
до більш точних прогнозів, які у свою чергу допоможуть уникнути небезпечних ситуацій для морських суден.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются судьбы музыкального и литературного наследия известного русского
композитора М.И. Глинки. Затрагивается вопрос о том, были ли у Глинки наследники. Автор рассказывает
также, как сохраняется память о нем. Делается вывод о необходимости сохранять эту память.
ABSTRACT
The article examines the fate of the musical and literary heritage of the famous Russian composer M.I. Glinka.
The question is raised whether Glinka had heirs. The author also tells how the memory of him is preserved. It is
concluded that it is necessary to preserve this memory.
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Великий русский композитор Михаил Иванович Глинка (1804–1857) – основоположник всех основных жанров отечественной профессиональной
музыки. Как писал известный музыкальный критик
Л.Л. Сабанеев, «с Глинки обычно начинают русскую историю музыки» [10, c. 26]. Употребив художественные аналогии, его с уверенностью можно
назвать Пушкиным в музыке. Глинка не утратил
свой статус первого русского композитора-классика в XX – XXI вв. Его личность всегда вызывала
интерес исследователей, поэтому ему посвящено
большое количество научных трудов, научно-популярных книг и мемуарных источников. Только в одной серии – «Жизнь замечательных людей» – вышло несколько разных биографий Глинки, написанных в духе времени, с учетом смены научных
парадигм и личных научных открытий авторов.
Кроме того, в XIX веке о нем много писали в
прессе. Так, например, в «Русской музыкальной газете» существовал раздел «Глинкиана», в котором
публиковалось все, что было связано с М.И. Глинкой.
К вопросу о творческом наследии М.И. Глинки
обращалась современный музыковед Е.В. Лобанкова [5]. Однако ей не удалось осветить этот вопрос
в полной мере. Существуют также отдельные публикации, отчасти касающиеся рассматриваемой
проблематики [4;11]. Принимая во внимание материалы, опубликованные по данному вопросу, мы
можем констатировать, что к проблеме творческого
наследия Глинки нужен комплексный подход.
Как известно, М.И. Глинка оставил после себя
солидное для его эпохи творческое наследие – две

оперы, музыку к трагедии «Князь Холмский», вокальный цикл «Прощание с Петербургом», 70 сочинений для голоса с фортепиано, включая 58 романсов, 43 произведения для фортепиано-соло, две испанские
увертюры,
«Вальс-фантазию»,
«Камаринскую» и другие сочинения. Кроме того,
сохранилось литературное наследие – «Записки»
М.И. Глинки [3] и его многочисленные письма,
опубликованные в «Полном собрании сочинений»
композитора.
У «Записок» Глинки в XX веке была не слишком счастливая судьба: их издали единожды (в 1930
году в Ленинграде) и впоследствии не переиздавали. За переиздание взялись только в XXI столетии – в 2004 году вышло долгожданное современное издание «Записок» в связи с 200-летием композитора. Следует отметить, что они были забыты
совершенно незаслуженно. Ведь это ценный источник, представляющий собой скорее воспоминания,
а не записки в нашем понимании этого слова, не
только о М.И. Глинке и музыкально-театральной
жизни России его времени, но и об эпохе Глинки в
целом. Композитор был современником А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других выдающихся русских писателей. Он жил в славную
эпоху Отечественной войны 1812 года и восстания
декабристов 1825 года, застал Крымскую войну и
имел возможность проследить за попытками царизма решить крестьянский вопрос. Да и сама
жизнь Глинки – это повседневный мир русского
дворянства первой половины XIX века с его традициями и обычаями, определенным уровнем образования и особыми манерами поведения.
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Тем не менее для нас Михаил Иванович
прежде всего музыкальный деятель. Наиболее весомым был его вклад в оперное искусство, ведь
Глинка создал две разновидности национальной
оперы — патриотическую («Жизнь за царя») и сказочную («Руслан и Людмила»). В то же время он
работал во всех популярных тогда музыкальных
жанрах: в его творческом багаже имеются вариации, мазурка, вальс, галоп, полька, котильон, кадриль, полонез, ноктюрн, баркарола и др. После
смерти Глинки его произведения часто звучали, а
обе оперы почти не сходили со сцены. «Патриотическая песня» М.И. Глинки была официальным
гимном России с 1990 по 2000 г. Глинка занимался
и церковной музыкой, интерес к которой был впитан им в детстве вместе с православием. Правда,
опыты композитора в духовной музыке не носили
постоянного характера, но считается, что они «оказали большое влияние на последующую стилевую
реформу богослужебного пения» [5, с. 520]. В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранятся черновые заметки протоиерея
Димитрия Васильевича Разумовского, убежденного в том, что современный этап развития церковной музыки начался с М.И. Глинки [5, с. 520-521].
Даже в то время, когда слабый здоровьем Михаил Иванович лечился, он все равно не расставался
с музыкой: изучал работу оркестра, сочинял собственные произведения, слушал музыку других
композиторов и т. д. Он постоянно работал, оттачивал свой талант, что и позволило ему достичь прекрасных результатов в сфере музыки. Его творческие достижения были результатом прежде всего
огромного трудолюбия, большой силы воли.
Глинка обучал вокалу певчих Придворной капеллы, молодых оперных солистов Гулак-Артемовского, Петрова, Петрову-Воробьеву и других — исследователи называют около 40 имен [5, с. 521].
Таким образом, Михаил Иванович Глинка —
это фигура, стоящая особняком в истории русской
музыки. Безусловно, в России были свои композиторы и до Глинки, но можно смело утверждать, что
русская композиторская школа ведет свое начало
от него, равно как и русская национальная опера.
Последующее поколение композиторов воспринимало Глинку как своего учителя, хоть и не воздерживалось от критики его отдельных произведений.
Как писал Л.Л. Сабанеев, «Глинка исторически
двойственен: он зачинатель русского национального художественного стиля. Своего музыкального
мастерства он не создавал; он взял его готовым: это
было европейское мастерство композиторов начала
XIX в.» [10, c. 26]. С этим утверждением можно поспорить. Глинка действительно испытал влияние
европейских композиторов, но нельзя забывать и о
том, что в его творчестве сильны русские народные
мотивы. Последние перерабатывались композитором для классических произведений, но они были
именно русскими, а не европейскими. На наш
взгляд, русская составляющая в творчестве Михаила Ивановича достаточна велика и значима.
Кроме того, Глинка показал и профессионалам, и зрителям какой должна быть национальная
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опера. «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» прошли проверку временем. Его музыка всегда была
востребована слушателями. Стараясь суммировать
достижения композитора, Н.А. Римский-Корсаков
писал о «чрезвычайности исторической заслуги
Глинки» [8, с. 9]. А академик Б.В. Асафьев отмечал,
что «в Глинке прежде всего бросается в глаза рациональная организованность его музыки, ее глубокий интеллектуализм и тонкий артистизм – явления
до него небывалые в “музыке россиян“» [1, c. 12].
Однако судьба наследия Глинки была весьма
непростой. После смерти композитора его рукописи находились на хранении у разных людей и организаций. Единого архива Глинки не существовало, поскольку при жизни Михаила Ивановича никто не занимался его созданием. Вскоре после
смерти композитора систематизацией и сохранением его наследия занималась сестра Глинки Л.И.
Шестакова. Свою лепту в создание этого архива
внесли В. Энгельгардт, обладавший автографами
Глинки, В.В. Стасов и З. Ден, собравший немецкие
материалы, отправившиеся впоследствии в фонд
композитора в Берлинской государственной библиотеке. В.В. Стасов, пользуясь своим серьезным
весом в мире музыкальной критики, назвал главным творческим наследником Глинки композитора
М.А. Балакирева, который, по поручению Шестаковой, редактировал последующие издания его произведений. Балакирев был пропагандистом музыки
Глинки в России и за рубежом. Он же добился открытия мемориальной доски на доме в Берлине, где
скончался Михаил Иванович. Глинка и сам выделял
Балакирева, говоря о нем следующее: «…в первом
Балакиреве я нашел взгляды так близко подходящие к моим во всем, что касается музыки» [9, с.
863]. Публикацией глинкинского наследия занимался также создатель «Русской музыкальной газеты» Н.Ф. Финдейзен.
В 1877-1878 гг. предприниматель П.И. Юргенсон начал издавать сочинения композитора. В его
издательстве вышло «Полное собрание сочинений»
М.И. Глинки под редакцией Милия Балакирева и
Сергея Ляпунова. В 1901 г. начало еще одному изданию сочинений Глинки положил меценат Митрофан Беляев.
Сегодня наиболее значимый фонд автографов,
документов и материалов М.И. Глинки находится в
Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, куда Шестакова, Энгельгардт и Стасов
передали свои личные архивы. Значительные собрания материалов имеются также в Отделе рукописей Российского института истории искусств
(здесь находится архив Музея Глинки, созданного
в 1896 г.), в Санкт-Петербургской консерватории и
в Российском национальном музее музыки в
Москве.
Процесс издания всех сочинений Глинки
начался при его жизни. Права на издание переходили из рук в руки. Его сестра вспоминала об этом
так: «В самом начале брат продавал свои произведения Смирдину, потом г. Гурскалину, собственнику музыкального магазина под фирмою «Одеон»,

34
от которого они перешли к г. Стелловскому, впрочем не все; есть романсы, проданные г. Бернарду и
другим» [7, с. 261]. К примеру, в 1826 г. петербургская фирма Пеца выпустила вариации для фортепиано Глинки. Сохранилась расписка Глинки в получении им 5 мая 1842 г. от Бернарда 300 рублей ассигнациями за проданные ему романсы «Я помню
чудное мгновенье» и «Как сладко с тобою мне
быть». В 1834-1850 гг. фирмой Бернарда было издано 13 романсов Глинки и его же переложение
«Элегии» на стихи М. Яковлева [4]. С 1855 г. его
главным издателем стал Ф.Т. Стелловский, получивший от Глинки право собственности на все его
произведения. Однако у издателя возникли противоречия с сестрой композитора Шестаковой, и партитуры двух опер вышли только после смерти
Глинки. Шестакова писала об этом следующее:
«Цель моя после смерти брата всегда состояла в
том, чтобы стараться распространить его музыку.
Для этого сделала я условие с г. Стелловским, по
которому передала ему все не проданные прежде
братом и мною сочинения за 25 руб.» [7, с. 261]. Однако Стелловский не выполнил условий договора, а
впоследствии проиграл судебный процесс, но сохранил за собой права на издание произведений
Глинки. Он задерживал выпуск в свет партитур, не
печатал их полностью, что можно было трактовать
как вредительство. Лишь после смерти издателя
Шестаковой удалось заключить договор с его
наследниками, согласно которому издание партитур опер передавалось ей и должно было осуществляться на ее средства.
Изучение судеб творческого наследия Глинки
тесно связано с вопросом о том, были ли у М.И.
Глинки прямые наследники. По официальной информации, композитор не имел детей. Михаил Иванович был женат на Марье Петровне Ивановой,
«особе без состояния и без образования, совсем не
хорошенькой...» [2, с. 56]. В этом браке детей не
было. Роман композитора с дочерью музы А.С.
Пушкина Анны Петровны Керн Екатериной Ермолаевной закончился беременностью последней, но
Глинка дал ей «значительную сумму на “освобождение” (под этим словом в те времена подразумевали аборт)» [6]. Следует сказать, что многие биографы Глинки предпочитают об этом молчать. Однако после его смерти распространились слухи о
том, что у Глинки был внебрачный ребенок. Убедительных доказательств этого мы не имеем, подробности личной жизни композитора скрывала его
сестра Л.И. Шестакова, правившая письма брата.
Косвенные доказательства наличия ребенка можно
найти в письмах самого Михаила Ивановича к
сестре. Исследователи предполагают, что у Глинки
мог быть ребенок (девочка) от певицы Дарьи Леоновой, с которой у него были отношения в Петербурге [5, c. 526]. Однако, если предположить, что
внебрачный ребенок действительно существовал,
то он не был признан композитором и юридически
не имел прав на его наследие.
М.И. Глинка оставил о себе и память, увековеченную в разного рода памятниках и посвящениях.
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Имя его до сих пор встречается в названиях учреждений культуры, конкурсов, улиц и обществ, что
говорит об огромной значимости его творчества. С
1884 по 1917 гг. русским композиторам вручалась
Глинкинская премия, учрежденная меценатом М.П.
Беляевым. Глинкинские премии Беляева присуждались анонимно и выдавались В.В. Стасовым. Первыми лауреатами этой премии стали М.А. Балакирев, А.П. Бородин, П.И. Чайковский, Н.А. РимскийКорсаков, Ц.А. Кюи и А.К. Лядов. В 1885 г. в Смоленске был открыт мемориал Глинке. В 1885 и 1906
гг. появились памятники композитору в Петербурге. В 1896 г. в Санкт-петербургской консерватории открылся музей М.И. Глинки, просуществовавший до революции 1917 г. Позднее в разных городах России и за рубежом начали появляться
памятники композитору и мемориальные доски на
домах, где он жил. Его именем названы улицы в
России и Германии. В Берлине существует Общество друзей памяти М.И. Глинки.
В 1950-1960-е гг. в СССР проходили первые
музыкальные фестивали памяти М.И. Глинки, которые до 10 фестиваля назывались «Декада музыки и
песни» [11]. С 1960 г. в России проводится Международный конкурс вокалистов имени М.И. Глинки,
второй по значимости после конкурса имени П.И.
Чайковского. С 1966 по 1991 гг. присуждалась Государственная премия РСФСР имени М.И. Глинки.
В 1982 г. в усадьбе Новоспасское был открыт Доммузей М.И. Глинки. Музей работает и в наши дни,
принимая туристов и гостей Международного музыкального фестиваля им. М.И. Глинки. Как пишет
Е.В. Лобанкова, «и сегодня здесь можно услышать
легендарных новоспасских соловьев, а также погулять вокруг многовековых дубов, которые восхищали самого Михаила Ивановича Глинку» [5, c.
529].
Имя М.И. Глинки носят Новосибирская государственная консерватория и Челябинский театр
оперы и балета. До 2018 г. Российский национальный музей музыки в Москве носил имя Глинки, но
по непонятным причинам его имя было убрано из
названия. Кроме того, двое племянников Глинки
выбрали музыкальную карьеру, продолжив дело
дяди: Александр Николаевич Измайлов (сын
сестры композитора Ольги) занимался развитием
музыкального образования в Смоленской губернии, а Николай Дмитриевич Бер (сын сестры Марии) работал хормейстером Большого театра в
Москве. Последователями Глинки были композиторы «Могучей кучки» – М.А. Балакирев, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков,
Ц.А. Кюи. П.И. Чайковский восхищался музыкальным гением Глинки, считая его равным Моцарту,
Бетховену и другим великим композиторам, и, безусловно, испытал его влияние. Тем не менее отношение Чайковского к Глинке было весьма противоречивым. Петр Ильич называл Михаила Ивановича
«чистейшим дилетантом» и считал, что «его Nachless (наследие. – О.Б.) не мог никогда быть тем,
что он был у Шуберта, Шумана, Шопена» [12, c.
32].
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Как справедливо отметил Л.Л. Сабанеев, у
Глинки уже были элементы «кучкизма» и «чайковизма»: «он провидел и лирический славянский мелодизм Чайковского, и весь “ориентализм“ “кучки“
– он создал типы мелодий, которые “кучкистами“
только варьировались и которые все в зародыше у
него имеются. <…> Есть у него и качества, в которых он определенно выше своих музыкальных потомков. К числу их принадлежит и изящество и тонкость всей музыкальной фактуры – от мелодических линий и до гармонии и оркестровки. Мелодика
Глинки как бы предваряет порой даже мелодику
Шопена по изысканности рисунка…» [10, c. 26–27].
Таким образом, судьба наследия М.И. Глинки
складывалась по-разному в зависимости от обстоятельств. Однако большая часть этого наследия дошла до наших дней. Музыкальные произведения
композитора хорошо известны: симфоническая музыка и романсы исполняются в концертах, оперы
ставятся в театрах, культурная публика их прекрасно воспринимает. И если Л.Л. Сабанеев в статье к 150-летию со дня рождения М.И. Глинки писал, что он «не может казаться современному уху,
не контролируемому исторической перспективой,
примитивным и устарелым» [10, c. 27], то мы и в
XXI веке можем это подтвердить. Глинкинские
письменные источники исследованы либо продолжают исследоваться: российские архивы Глинки
изучены, зарубежные архивные материалы находятся на стадии изучения. Кроме того, Глинка оставил о себе большую вещественную память в виде
различных памятников и духовную – в качестве
своего имени, которое носят улицы, учреждения,
конкурсы и общества. И эту память необходимо
всячески сохранять и преумножать по причине исключительности фигуры Глинки в русской истории
и культуре. Ее сохранение имеет просветительское,
воспитательное и эстетическое значение. Со временем все новые и новые специалисты и любители будут приобщаться к творческому наследию Глинки,
учиться на его примере, использовать воспоминания и письма композитора в своих научных трудах.
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ABSTRACT
Ukraine, as well as the whole world, promptly moves in the direction of creation of new information
society forward, one of signs of which is the translation of the maximum number of communications of usual
activity of the person in electronic, information, a form. One of such spheres are legal proceedings. The
purpose of article is the question E-justice research (electronic legal proceedings) and practice of his rea lization in the conditions of information society in the USA and the countries of Europe [1].
Keywords: electronic court, information technologies, court, judicial system.
Statement of a problem. Use of information
systems and technologies for realization of electronic legal proceedings is striking trait of the leading countries of the world. Transition of vessels from
conducting court sessions, traditional to a digital format, and document flow inevitably leads to transformation of judicial institute and his transition to an
information and technological proshchineniye of activity. Now E-justice in different countries of the
world is at different stages of development: in alone
the adopted regulatory base according to which there
will be an implementation of electronic legal proceedings and in others such systems are actively used
more than three decades and show the efficiency
which is shown not only in efficiency and speed of
adoption of judgments, but also significantly affects
transparency and a nezaangazhirovannost of the judicial system in general, defending also freedoms of
the person and the citizen are right.
Article purpose. A research of practice of application E-justice (electronic legal proceedings) in
Ukraine and the world, delineation of his advantages,
shortcomings and efficiency of implementation.
Analysis of the last researches and publications. The research of questions of electronic legal
proceedings was considered in works of many scientists and scientists, in particular the question of a
communication component of electronic legal proceedings is considered in a dissertation research of
A.A. Vdovina. [2]; A. Bryntsev. Century [1] in the
monograph "Electronic Court in Ukraine" analyzes
the domestic system of electronic judicial document
flow and compares to current analogs in Europe; V.
Bilous devoted Century [3] the work to consideration
of the innovative directions of informatization of
vessels. N. Kushakov-Kostitskaya considers Century

[4] electronic justice through a prism of the Ukrainian realities and foreign experience. Izarova the Deputy [5] analyzes the prospects of introduction of electronic justice in civil legal proceedings in Ukraine.
Despite existence of the massif of works on similar
subject, disclosure of a question of a role, value, efficiency, specifics of application in different countries e-justice (electronic justice) still remains open
and demands further study.
Statement of the main material. Electronic
justice (e-justice) - the innovative direction of legal
proceedings which is a component of electronic control. Increase in number of lawsuits, growth of load
of judges and the judicial system in general, increase
in level of expenses inevitably asks about increase in
performance of work of the judicial system in general.
One of the main directions of increase in overall
performance of the judicial device and transparency
of justice is application of IT. During implementation of these technologies in the judicial system legal
and standard and methodical support of process of
introduction of the automated systems of vessels, including processes of scheduling, control and assessment of efficiency of the specified processes is necessary. Electronic legal proceedings allow to provide
openness and availability of justice, to lower load of
the judicial system and to reduce the expenses connected with consideration of the case. However, use
of E-justice the different countries has the features
and specifics which will undergo from many factors,
the most important of which is the level of development of the country [6]. In spite of the fact that world
leaders in application of E-justice are Australia, Canada, the USA today the judicial systems in Bulgaria,
Latvia, Lithuania, Moldova, Romania, Slovakia,
Azerbaijan, Albania, Armenia, Macedonia, Russia,
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Ukraine, Croatia are actively modernized and improved the Main attention in these projects is paid to
electronic document management systems in courts,
to the systems of audio- and video fixing and video
conference-systems. Actively development got introduction of E-justice in Belgium, Great Britain,
Greece, Denmark, Estonia, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal, Turkey,
Hungary, France. Also practice of the African countries which actively introduce the complete technical
solutions including electronic document management systems, the systems of audio- and video fixing, a videokonfents-system (Zambia, Uganda,
Ghana) [7] is interesting. Electronic legal proceedings appeared in the USA in the late eighties and by
means of some projects and experimental programs
began to act on the constant basis. It is connected
with the Memorandum of the system of electronic legal proceedings in the USA and England which
summed up previously long-term practice of legal
proceedings by means of computers and the world
Internet. Main objectives of use of the equipment in
legal proceedings became systematization of judicial
documents (claims, statements, decisions, definitions, petitions, applications); unlimited access to
them for everyone, and, first of all, lawyers who need
easy and fast access to documents, necessary for the
fast solution of business; use of a system all types of
jurisdiction [8]. In the American legal practice there
are two electronic systems providing electronic legal
proceedings. The first of them - PACER (English
Public Access to Court Electronic Records) operating since 1988 is a peculiar database of judicial documents with free access to her. The second system CM/ECF (English case Management/Electronic
Case Files) works according to 2001 and serves for
submission of documents in court and has limited access. In the USA there is a tendency to growth of
number of lawsuits in an electronic form, but the
documents containing the data which aren't subject
to disclosure usually give in writing and are stored in
systems in a special format (PDF) that obezopaslyat
them from change or destruction [9]. In Canada according to the statement of the party of process the
court can make the decision on conducting electronic
legal proceedings. At the same time the parties have
to note how it is better to hold a meeting and what at
the same time to use technologies. The paperless system of legal proceedings is widespread in the Canadian courts of all instances and provides use of online
submission of documents, electronic access to judicial protocols, disclosure of information and use of
technologies in the courtroom. Austria one of the
first countries of Europe incorporated modern IT
technologies in procedural law; I developed Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) (system of electronic legal communication). Initially it was developed for communication between lawyers and vessels, but gradually it opened for others group of
users.
In England since 2009 the experimental Program of electronic document flow (Electronic Working Pilot Scheme) on the basis of the Admiralty
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(sea), Trade vessels, the London industrial and trade
court at Royal Court (Commertial and London Mercantile Courts at the Ro the Order of her use is regulated by Rules of civil procedure of England works
(Civil Procedure Rules, 1998). Further document
flow also happens in an electronic form. Except the
website of court it is possible to use e-mails, to send
documents in an electronic form to CD - or DVD
disks. However electronic submission of the claim in
court in the USA and England isn't obligatory. In
courts of Italy since 2005 the experiment on testing
of "an electronic civil legal system" also began. The
main requirements to her is a digital signing of the
documents transferred in the electronic way and the
certified e-mail address which each user has to have.
Developers of a system predict considerable economy of means and time when using an electronic
civil legal system [11].
The civil procedural code of Germany, for example, gives to participants of process an opportunity of participation in court session by use of
video and audiozasob, electronic documents, delivery and delivery of documents, acquaintance with
case papers in an electronic form, provides survey of
electronic documents, broadcast of judicial proceedings from the courtroom to representatives and assistants to the parties which during judicial proceedings
are in other place. In that case images and a sound
are broadcast to the courtroom and the residence of
the parties, their representatives and lawyers. If concerning the preparatory procedural documents attached to them petitions, statements of the parties
and also explanations, the statements, the conclusions and statements of the third parties the written
form is provided, then statement of the document is
recognized an electronic form as sufficient and ought
by the procedural legislation of Germany if such document can process court. Active steps in use of computer technologies in legal proceedings are taken in
Belgium where since 2008 the Phoenix project which
provides a uniform, synchronous and structural computerization of the judicial system works. In this regard the House of Representatives of Belgium
adopted the law on conducting electronic judicial
proceedings which provides corresponding changes
in Judicial and Criminal procedural codes of Belgium and adoption of other bylaws. Similar trends
are observed also in other countries [12].
Experience of the countries of the European Union (further - the EU) and the USA demonstrates that
the latest technologies have a wide range of application in legal proceedings and the judicial system. It
is possible to distinguish the following from them:
electronic document flow in courts which provides a
number of organizational and legal proceedings and
their fixing by means of the special software; electronic form of appeal to the court; drawing up and
submission to competent authority of the complaint
to the judge for initiation of disciplinary production
against him; electronic bases of judgments available
to the general public; official web pages of judicial
authorities which contain information on activity of
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court, an order of appeal to the court, purpose of affairs in court, etc.
Analyzing experience of the foreign countries
neighbors it should be noted progress of Poland in
introduction of innovative systems on automation of
legal proceedings also the deloproizvoditelnykh of
processes in particular. For Poland also creation of
uniform Electronic court in the state in Lublin is represented rather progressive. Cases (except criminal)
in such court are considered in the mode of electronic
procedures, that is online. According to regulations
of court the turn of all documentation in court is conducted online, also registration of electronic excerpts
from documents and transfer to their parties is allowed. For such procedure the special e-mail address
of court works and to the parties of process SMS notices of the movement of judicial documents and advance of consideration of the case come. We will
note that such initiatives are rather demanded in Poland both from citizens, and from business [13,
page].
According to the Polish state development strategy of the judicial system till 2016 it is planned that
electronic legal proceedings will work even in district courts. All trial from submission of the statement of claim before decision for business happens
in such courts in an electronic form, and the parties
can monitor consideration of their matter in court almost online. So, decisions of the courts are published
on the official sites of the appropriate judicial authorities. In comparison with Poland, Ukraine is
ahead as according to the current legislation at us it
is created and the Unified judicial register functions
though his work is at an improvement stage. Also
2012 LEAGUE company: The LAW presented the
system of the analysis of judgments - VERDICTUM.
One more example of use of E-justice is the judicial
information system of Lithuania. Develops her and
introduces the Lithuanian enterprise Lursoft specializing in information technologies [14]. In the Russian Federation the informatization actively takes
root into the system of arbitration courts as they already had corresponding conditions: the systems of
automation of legal proceedings and office-work allowing to optimize judicial and general office-work
and also collecting and processing of judicial statistics function; electronic distribution of affairs is applied; the websites containing information which is
regularly updated, on activity of each court are created; the system of submission of procedural documents in an electronic form is introduced; the directory booths with the automated information system
connected to the Internet which use helps visitors of
arbitration courts to obtain quickly information on
court, schedules of court sessions and the adopted judicial acts are organized; the automated information
system of the publication of judicial acts "Bank of
Decisions of Arbitration Courts" (BDAC) is introduced that is the only centralized resource which
contains texts of the adopted judicial acts, etc. Electronic resources of other supreme courts of the Russian Federation have no such set of functions though
their websites also function in Internet network. For
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example, the electronic resource of the Supreme
Court of the Russian Federation has "Electronic
help" where it is possible to find texts of judicial
acts, reference information about affairs and on complaints, the schedule of lawsuits. In some city courts,
in particular in Kurgan city court the system of obtaining notices via e-mail or SMS mailing is used
[15].
In Belarus, electronic justice or e-justice (electronic justice) which virtual basis recognized the
website of the Supreme economic court (VGS) court.by containing detailed information on all economic courts of Belarus develops. In a broad sense
e-justice is meant as not only, actually, electronic legal proceedings, but also all processes accompanying legal proceedings, including the organization of
activity of court which isn't connected with sending
justice. Usually refer submission of the claim and
other procedural document by means of the Internet
to the e-justice elements; use of means of finishing
in an electronic form; conducting court session
online through videoconferences, transfer by e-mail;
formation of the electronic file, that is and the translation of document flow and office-work in an electronic form; access to case papers of participants of
process and other faces online; use of electronic
summonses; implementation of all legal proceedings
is exclusive by means of the Internet - electronic
court or cybercourt, e-court [15]. It is emphasized
that the Supreme Economic Court became the initiator of introduction of e-justice in Belarus. At the legislative level the term "electronic justice" is fixed by
the Program of activity of the Government of Republic of Belarus according to which one of mechanisms
of informatization of all fields of activity is, including, assistance to formation of electronic justice.
Full-scale application of the e-justice elements in
economic courts began in 2010 that allowed to optimize legal proceedings and to minimize time of consideration of lawsuits. At the same time such elements of "electronic justice" were applied: submission of electronic copies of documents, the electronic
schedule of court sessions, placement of a resolutory
part of resolutions of cassation instance online on the
portal of economic courts of Republic of Belarus
court.by; audio-, videofiksovany court sessions, use
document cameras, etc. Now the electronic address
can be submitted with use of the VGS website, for
example, by means of service "electronic forms of
submission of addresses" to VHS it is possible to
submit the statement of claim, a response for the
statement of claim, the complaint to action of the
bailiff, the statement for initiation of mandative production, the statement for bankruptcy, etc. The provisions providing electronic document flow and information technologies in economic legal proceedings are standardly fixed: use of electronic copies of
documents; mailing of notices of date and time of
conducting court sessions on electronic by mail;
application of a video conferencing for court
sessions, implementation of separate legal
proceedings online.
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In Ukraine in 2001 the system audio- and videos
and recordings of trials of "SRS Femida" was developed. For today this system is used in courts by more
than 12 countries of the world, such as Armenia (Project of the World Bank), Georgia, Ghana, Kazakhstan (Project of the Agency of the USA on the international development (USAID)), Macedonia
(USAID project), Moldova (USAID project), the
Russian Federation (state program), Ukraine It
should be noted that some systems of an audio recording and a protokolyvaniye used now in courts of
Ukraine don't provide multichannel record, namely
not less than 4 channels of record of function of transcription as it is demanded by the international standards. Besides the records which are carried out by
such systems aren't protected from editing, installation and rewriting with the changed contents, that is
can be partially or are completely forged without a
possibility of check of legitimacy. At the same time
the SRS Femida system is a complete solution which
provides digital multichannel audio- and a video, automates recording of court sessions and gives the
chance to receive legitimate copies of the documents
including the protocol and audio, videos on digital
carriers for transparent trial. Also the system provides full elimination of acoustic obstacles: noise of
the street, conditioners, fans, etc. that considerably
improves legibility of the speech and increases efficiency of shorthand [2, page 163].
Thus, E-justice consists first of all in transfer to
a digital format of such processes and the phenomena
as:
- electronic document flow (his implementation
by means of the special software);
- form of appeal to the court;
- drawing up and submission to competent authority of the complaint to the judge for initiation of
disciplinary production against him;
- creation of electronic bases of the judgments
available to the general public;
- further improvement of structure of official
web pages of the judicial authorities containing information on activity of court, an order of appeal to
the court, purpose of affairs in court, etc.;
- use of a video conferencing by consideration
and the solution of affairs [7, page 93], etc.
Conclusion. Generalizing the international experience of implementation of information technologies in judicial activity, once the trend notes to application of complex modernization of the judicial
system, her transition to qualitatively new, digital
form - E-justice.
It is worth noticing that now Ukraine lags behind the developed countries in implementation of
modern information technologies in public administration a little though for the last few years Ukraine
considerably progressed in this direction. The last research of the United Nations on electronic control
demonstrates significant progress in Ukraine in the
sphere of development of the electronic government.
For 2 years the country rose by 25 positions in the
field of electronic control and by 45 positions in the
field of electronic participation, taking the 62nd
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place among 193 countries of the world now. The research shows that the level of development of electronic control in Ukraine exceeds a world average
value for 23%, with index 0.6076 against the world
average value 0.4922 [17].
Considering the above it is possible to draw a
conclusion that even the most developed countries
for introduction of E-justice of systems of electronic
court needed a lot of time. Ukraine only begins the
way in this direction. Meanwhile the full "Electronic
court" is for our country the unattainable purpose
(due to the lack of financing), but there is a hope that
soon it will earn, during an era of rapid information
technology development a question of electronic legal proceedings - it is rather need, than just desire to
be improved.
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АННОТАЦИЯ
В данной научной статье, на основании изучения конституции и законодательства Республики
Армения, раскрываются особенности законотворческой деятельности депутата Парламента. В частности,
подчеркиваются особенности прав и обязанностей депутата в Парламенте, свод действий депутата в процессе принятия и отзыва законопроекта.
ABSTRACT
In this scientific article, based on the study of the constitution and legislation of the Republic of Armenia, the
features of the legislative activity of a deputy of the Parliament are revealed. In particular, the features of the rights
and duties of a deputy in Parliament, a set of actions of a deputy in the process of adopting and withdrawing a bill
are emphasized.
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Основой правового статуса депутата являются
его права, свободы и обязанности, совокупность которых в юридической литературе называется “полномочиями депутата”. Более того, они находят свое
отражение в компетенции депутата, которое включает в себя его функции и полномочия. Стоит отметить, что функции депутата включают основные
сферы и направления деятельности депутата.
В свою очередь, полномочия депутата направлены на выполнение своих функций, которые осуществляются в контексте парламентской деятельности и за ее пределами [9,c.147-148].
Примечательно, что в юридической литературе функции депутата рассматриваются как элемент правового статуса депутата. Так, О.М. Матвеева отмечает, что включение функции в структуру
правового статуса депутата в качестве основного
элемента не подлежит обсуждению, поскольку ее
отсутствие делает существенно бессмысленным
все остальные элементы[10,c.15]. Однозначно
можно констатировать, что функция имеет существенное значение в процессе утверждения и развития правового статуса депутата. Тем не менее, считаем, что функции депутата находят свое отражение в политико-правовом характере мандата
депутата, и нет особой необходимости в рассматрении ее в качестве отдельного элемент правового статуса депутата.
Стоит отметить, что в современной юридической литературе права и обязанности депутата
классифицированы по определенным принципам.
Так, сточки зрения территоральной деятельности,
права и обязанности депутата классифицируются
на две группы[4,c.187-188].
а) права и обязанности депутата в Парламенте,
б) права и обязанности депутата в отношениях
с избирателями.
Права депутата также классифицируются на
индивидуальные и коллективные. Если индивидуальные права депутат может реализовать в одиночку (например, право законодательной инициативы), то коллективные права депутат может осуществлять лишь вместе с другими депутатами
(вотум недоверия правительству).
Примечательно, что в современной юридической литературе полномочия депутата которые он
реализует на заседаниях Парламента, рассматривает в качестве прав и классифицирует на три
группы: организационные, контрольные и уставные полномочия. По мнению некоторых правоведов, целью данного разделения организационных
полномочий депутата является обеспечение деятельности парламента, формирование его структуры и выбор должностных лиц. Контрольные
полномочия депутата имеют целью осуществлять
контроль за выполнением законов, деятельностью
государственных органов, органов местного само-

управления, предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций в сфере компетенции законодательных, представительских органов.
Предусмотренные уставные полномочия депутата, в основном, направлены на участие в подготовке, пересмотре и принятии решений по отведенным вопросам в представительном органе государственной власти [4,c.162-163].
В контексте прав и обязанностей депутата, ключевое значение имеет право депутата
на законодательную инициативу.
Стоит отметить, что в современной юридической литературе отсутствует единый подход к
определению понятия “законодательная инициатива” и о ее содержании.
Некоторые правоведы считают, что законодательная инициатива представляет собой официальное представление закона или законодательной
инициативы компетентным субъектом Парламенту. По их мнению, нужно отделить законопроект от законодательной инициативы, поскольку это
разные понятия. Первый подразумевает полный
текст закона:преамбулу, параграфы, статьи, а второй-идею, концепцию,идею создания законопроекта. Вместе с тем, правоведы что разделение имеет
и другую логику, в парламентской практике законопроект представляет правительство, а законодательную инициативу-депутаты [5,c.494].
Очевидно, что законодательная инициатива подразумевает представление Парламенту
новых законопроектов, внесении изменений, дополнений в действующие законы или признании
их утратившими силу.
Примечательно, что законодательная инициатива в юриспруденции одновременно рассматривается как институт конституционного права,
этап законодательного процесса и субъективное
право депутата [3,c.38-40].
Проведенные исследования свидетельствует о
том, что институт законодательной инициативы является совокупностью правовых норм, направленных на закрепление законодательной инициативы
как субъективного права и призванных урегулировать общественные отношения, связанные с реализацией данного права. Более того, законодательная
инициатива считается первым этапом законодательного процесса в Парламенте [6,c.182].
Очевидно, что без этапа реализации законодательной инициативы невозможно начать любой законодательный процесс. Более того, Конституция
многих демократических государств предусматривает законодательную инициативу в качестве субъективного права круга лиц на представление законопроекта в законодательный орган.
Проведенные исследования свидетельствуют,
что в зарубежной юридической литературе, исходя
из специфики государственного управления, принято классифицировать субъекты наделенным
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правом законодательной инициативы на следующие группы:
1. Глава государства или правительства (инициатива главы государства);
2. члены парламента и его органов (парламентская инициатива),
3. субъекты федерации в федеральных государствах.
4. органы местного самоуправления, специальные учреждения по вопросам их компетенции (специальная инициатива),
5. определенные группы избирателей (народная инициатива) [2,c.10-18; 13,c.59].
Примечательно, что согласно ст. 109 Конституции РА, правом законодательной инициативы обладают депутат, фракция Национального Собрания
и Правительство. Стоит отметить, что конституционных реформ 2015 г. в 109-й статье Конституции
закреплено право граждан РА представлять законопроект [7]. Так, согласно ч. 4 вышеуказанной статьи: “Как минимум пятьдесят тысяч граждан, обладающих избирательным правом, имеют право на
предложение Национальному Собранию проекта
закона в порядке гражданской инициативы” [7].
В свою очередь, тот же принцип закреплен и в
ст.65, Конституционного закона РА “Регламент
Национального собрания”, согласно которому, не
менее чем пятьдесят тысяч граждан, обладающих
избирательным правом, имеют право вносить в
Национальное Собрание проект закона в порядке
гражданской инициативы. Гражданская инициатива осуществляется в порядке, установленном
Конституционным законом Республики Армения
“О референдуме”, в соответствии с требованиями,
установленными Регламентом для законодательной инициативы [8].
В тоже время, ч.4 ст.65 вышеупомянутого закона, гласит: “По инициативе фракции или депутата, а также в порядке гражданской инициативы не
могут вноситься проекты законов, отнесенные к исключительной компетенции Правительства частью
1 статьи 110, частью 2 статьи 116, статьей 117, статьей 121, частью 2 статьи 147 и частью 1 статьи 189
Конституции” [8].
Тем не менее, считаем, что предоставление
возможности гражданскому обществу воспользоваться правом законодательной инициативы, является важным условием для установления и развития демократического государства.
Нельзя не согласиться с мнением правоведов о
том, что для реализации права законодательной
инициативы, а также дальнейшего регулирования
законодательного процесса нужно закрепить и
обосновать заключительный этап реализации права
законодательной инициативы [1,c.12].
Заключительная стадия осуществления законодательного права предполагает определенные
обязанности законодательного органа перед инициатором и которая подразумевает свод действий по
принятию или отклонению законопроекта. Так, согласно ч. 2 ст.65, Конституционного закона РА “Регламент Национального собрания”, законодательная инициатива осуществляется путем внесения
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проекта или пакета проектов закона на рассмотрение Национального Собрания. Положения, установленные Регламентом для проекта закона, распространяются также на пакет проектов законов
[8].
В то же время, в юридической литературе
разделают стадии завершение законодательной
инициативы и ее реализации. Депутат, в соответствии с требованиями закона, представляет законопроект председателю Национального собрания,
и с этого момента законопроект считается выдвинутым в Национальном собрании, а право законодательной инициативы-реализованным, за которым и следует обязанность законодательного органа-обсудить представленный законопроект.
Согласно ч. 2 ст. 67 Конституционного закона РА
“Регламент Национального собрания”, если официальное письмо о законодательной инициативе: соответствует установленным Регламентом и Рабочим регламентом требованиям, то Председатель Национального Собрания в течение трех
рабочих дней после получения письма назначает головную комиссию и вводит проект закона в обращение в порядке, установленном Рабочим регламентом [8]. После этого, начинается следующая
стадия-общая процедура рассмотрения проекта
закона.
Стоит отметить, что в данном случае, не
прекращаются субъективные права инициатора
законопроекта. Стоит особо подчеркнуть право
депутата на отзыв, изъятие проекта закона из
обращения которое закреплено в ст.68 Регламента Национального собрания РА [8]. Более
того, в юридической литературе и на практике
часто обсуждается вопрос о том, до какого
этапа законодательного процесса депутат
имеет право отозвать представленный им проект закона [11,c.15].
В юридической литературе и парламентской
практике зарубежных стран встречаются два возможных варианта решения данной проблемы:
1. отзыв возможен до принятия законопроекта
во втором чтении,
2. отзыв возможен на любом этапе, давая поручение другому субъекту для принятия законодательной инициативы, наделенному теми же правами, что и данный субъект В данном случае процесс принятия законопроекта продолжается [1,
c.21;12,c.15].
Из анализа ч. 7 ст. 68 Конституционного закона РА “Регламент Национального собрания” очевидно, что депутат в любой момент может отозвать
законопроект. Считаем, что в РА стоит применить
международный опыт, согласно которому депутат
может отказаться от своей законодательной инициативы до принятия парламентом законопроекта во
втором чтении, так как в принятом во втором чтении проекте закона не вносятся содержательные изменения, а вносятся только редакционные корректировки. Более того, в случае изъятия проекта из
обращения он одновременно изымается из повесток дня очередных сессии или заседаний, а также
из их проектов.
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Проведенные исследования свидетельствуют о
том, что законодательство РА не предусматривает
права депутата делегировать законодательную инициативу другому депутату. Считаем, что необходимо предоставить такую возможность депутатом
и в случае отказа от законодательной инициативы,
депутат можно передать данное право другому депутату из фракции. Стоит отметить, что законодательное закрепление данной возможности благоприятно отразиться на деятельности фракции, так
как партия выиграет проделанную кропотливую работу в Национальном собрании.
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АННОТАЦИЯ
Для старших дошкольников с общим недоразвитием речи характерны недостаточная сформированность основных двигательных умений и навыков, общая моторная неловкость, нарушения оптико-пространственного гнозиса.
Проблема развития мелкой моторики у детей с общим недоразвитием речи является актуальной, так
как мелкая моторика тесно связана с речевой функцией. Мелкая моторика у ребенка позволит совершать
точные движения маленькими ручками и благодаря этому он быстрее начнет общаться, используя язык.
Мелкая моторика- это совокупность скоординированных движений нервной, мышечной и костной
систем в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами
рук. Необходимость развития активных движений пальцев рук получила научное обоснование.
Учеными доказано, что развитие мелкой моторики рук находится в тесной связи с состоянием речи и
мышления ребенка. Они рассматривают мелкую моторику как один из показателей интеллектуального,
физического и психического развития ребенка. По мнению ученых, дошкольный возраст- это возраст, в
котором моторное развитие составляет фундамент умственного развития, ведь умственные способности
начинают формироваться рано и в тесной связи с расширением деятельности, в том числе и общей двигательной, и ручной.
Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы
одеваться, рисовать и лепить, заниматься конструктивной деятельностью, а также выполнять множество
разнообразных бытовых и учебных действий.
У дошкольников с общим недоразвитием речи редко встречается хорошо развитая мелкая моторика
пальцев рук. Недоразвитие мелкой моторики накладывает отпечаток и на формирование у ребенка с общим недоразвитием речи навыков самообслуживания: ребенок долго не умеет пользоваться чашкой и ложкой. Он разливает их содержимое, не успев донести до рта, пачкая стол и свою одежду. В дошкольном
возрасте многие дети, с которыми специально не проводилась длительная, целенаправленная работа, не
могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание пуговиц, а также зашнуровывание ботинок. У них обнаруживается замедленность, застревание на одной позе, выполнение такого рода движений требует от ребенка
много усилий, выполняется крайне медленно и не всегда успешно.
Основной контингент дошкольников в группах с ОНР имеют III уровень речевого развития.
У детей с общим недоразвитием речи III уровня развитие мелкой моторики имеет свои особенности,
которые проявляются в незрелости мелкой моторики. Производимые такими детьми движения обычно
имеют быстрый, порывистый, суетливый, многочисленный характер. Их отличает медлительность и неуклюжесть, отсутствие четкой соразмерности и последовательности в движениях. Точные, мелкие движения,
требующие ловкости и точной координации, им, как правило, не удаются.
Развитие мелкой моторики является составной частью коррекционно-педагогической работы с детьми
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Работу по развитию мелкой моторики у детей с общим недоразвитием речи можно проводить во время занятий учителя-логопеда, воспитателя, дефектолога, но и в часы отдыха, во время прогулок и т.д. Во время занятий нужно учитывать
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индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Важно,
чтобы занятие несло положительный эмоциональный фон детям. С этой целью могут быть использованы
разнообразные игры и упражнения, способствующие координации движений как общей, так и мелкой моторики.
В своей практической деятельности для развития мелкой моторики детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня учитель-логопед использует различные игровые приемы и упражнения. Особым видом игровой деятельности является дидактическая игра. Она создается взрослым специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и дидактической задачи. В дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их.
Вопросами теории и практики использования дидактических игр занимались зарубежные(Ф. Фребель,
М. Монтесссори, О. Декроли) и отечественные ученые(Е.И.Тихеева, А.П.Усова, Л.А. Венгер, В.Н.Аванесова и др). Учеными было выявлено, что дидактические игры являются эффективным средством развития
мелкой моторики, так как игра- ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте.
Дидактические игры и специальные упражнения по развитию мелкой моторики активизируют моторику рук, улучшают подвижность пальцев, развивают их силу и гибкость. Их использование приводит к
тому, что дети достигают определенных успехов в развитии мелкой моторики рук. У дошкольников улучшаются такие двигательные качества, как точность, координация, вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями. Дети учатся контролировать и выполнять изолированные движения пальцами,
при необходимости синхронизировать их, избавляются от мышечного напряжения, а также скованности
движений. Так как игра является основным видом деятельности детей, то осуществлять развитие мелкой
моторики следует именно через игры и игровые упражнения.
ABSTRACT
Older preschoolers with general speech underdevelopment are characterized by insufficient formation of
basic motor skills, general motor awkwardness, and violations of optical-spatial gnosis.
The problem of the development of fine motor skills in children with general speech underdevelopment is
relevant, since fine motor skills are closely related to speech function. Fine motor skills in the child will allow you
to make precise movements with small hands and thanks to this, he will quickly begin to communicate using the
language.
Fine motor skills are a set of coordinated movements of the nervous, muscular and bone systems in combination with the visual system in performing small and precise movements with the hands and fingers. The need to
develop active finger movements has received scientific justification.
Scientists have proven that the development of fine motor skills of the hands is closely related to the state of
speech and thinking of the child. They consider fine motor skills as one of the indicators of intellectual, physical
and mental development of the child. According to scientists, preschool age is the age at which motor development
is the foundation of mental development, because mental abilities begin to form early and in close connection with
the expansion of activities, including general motor and manual.
The development of fine motor skills is also important because the entire future life of the child will require
the use of precise, coordinated movements of the hands and fingers, which are necessary to dress, draw and sculpt,
engage in constructive activities, as well as perform a variety of household and educational activities.
In preschoolers with general speech underdevelopment, well-developed fine motor skills of the fingers are
rarely found. The underdevelopment of fine motor skills also affects the formation of self-service skills in a child
with a general underdevelopment of speech: the child does not know how to use a cup and a spoon for a long time.
He spills their contents before they reach his mouth, soiling the table and his clothes. In preschool age, many
children with whom a long, purposeful work was not specifically carried out, can not independently dress and
undress, properly fold their things. It is particularly difficult for them to fasten and unbutton buttons, as well as
lace up shoes. They are found to be slow, stuck in one position, performing this kind of movement requires a lot
of effort from the child, is performed extremely slowly and not always successfully.
The main contingent of preschool children in groups with OND have the III level of speech development.
In children with general speech underdevelopment of level III, the development of fine motor skills has its
own characteristics, which are manifested in the immaturity of fine motor skills. The movements produced by such
children are usually rapid, impetuous, fussy, and numerous. They are distinguished by slowness and clumsiness,
lack of clear proportionality and consistency in their movements. Precise, small movements that require dexterity
and precise coordination, they usually fail.
The development of fine motor skills is an integral part of correctional and pedagogical work with children
of older preschool age with general speech underdevelopment of level III. Work on the development of fine motor
skills in children with general speech underdevelopment can be carried out during the classes of a speech therapist,
teacher, defectologist, but also during rest hours, during walks, etc. During classes, you need to take into account
the individual characteristics of each child, his age, mood, desire and capabilities. It is important that the lesson
has a positive emotional background for children. For this purpose, a variety of games and exercises can be used
to promote the coordination of movements of both general and fine motor skills.
In their practical activities, for the development of fine motor skills of preschool children with general speech
underdevelopment of level III, the speech therapist teacher uses various game techniques and exercises. A special
type of game activity is a didactic game. It is created by adults specifically for educational purposes, when training
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proceeds on the basis of a game and didactic task. In the didactic game, the child not only receives new knowledge,
but also generalizes and consolidates it.
The questions of the theory and practice of using didactic games were dealt with by foreign students (F.
Froebel, M. Montessori, O. Decroli) and Russian scientists (E. I. Tikheeva, A. P. Usova, L. A. Wenger, V. N.
Avanesova, etc.). Scientists have found that didactic games are an effective means of developing fine motor skills,
as the game is the leading activity in preschool age.
Didactic games and special exercises for the development of fine motor skills activate the motor skills of the
hands, improve the mobility of the fingers, develop their strength and flexibility. Their use leads to the fact that
children achieve certain success in the development of fine motor skills of the hands. Preschool children improve
such motor qualities as accuracy, coordination, dexterity, and the ability to control their movements. Children learn
to control and perform isolated finger movements, synchronize them if necessary, get rid of muscle tension, as
well as stiffness of movements. Since play is the main activity of children, the development of fine motor skills
should be carried out through games and game exercises.
Ключевые слова: мелкая моторика, старший дошкольный возраст, дидактические игры, общее недоразвитие речи III уровня.
Keywords: fine motor skills, senior preschool age, didactic games, general speech underdevelopment of level
III.
Проблема развития мелкой моторики у детей с
общим недоразвитием речи, является актуальной,
так как мелкая моторика тесно связана с речевой
функцией.
Чтобы логопедических детей научить говорить, нужно не только тренировать и артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику.
Хорошая мелкая моторика у ребенка позволит ему
совершать точные движения маленькими ручками
и благодаря этому он быстрее начнет общаться, используя язык.
Мелкая моторика- это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, в сочетании со зрительной системой в
выполнении мелких и точных движений кистями и
пальцами рук. Необходимость развития активных
движений пальцев рук получила научное обоснование.
Учеными доказано, что развитие мелкой моторики рук находится в тесной связи с состоянием
речи и мышления ребенка. Они рассматривают
мелкую моторику как один из показателей интеллектуального, физического и психического развития ребенка. Проблемами изучения мелкой моторики детей дошкольного возраста в отечественной
науке занимались многие исследователи(Д.Б. Эльконин, А.Р. Лурия, Л.Ф. Антакова-Фомина, М.М.
Кольцова, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, М.Н.
Перова, В.Н. Аванесова и др). По их мнению, в дошкольном возрасте моторное развитие составляет
фундамент умственного развития, ведь умственные
способности начинают формироваться рано и в тесной связи с расширением деятельности, в том числе
и общей двигательной, и ручной.
Развитие навыков мелкой моторики важно еще
и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных
движений кистей и пальцев которые необходимы,
чтобы одеваться, рисовать и лепить, заниматься
конструктивной деятельностью, а также выполнять
множество разнообразных бытовых и учебных действий.[6]
У дошкольников с общим недоразвитием речи
редко встречается хорошо развитая мелкая моторика пальцев рук. Недоразвитие мелкой моторики

накладывает отпечаток и на формирование у ребенка с ОНР навыков самообслуживания: ребенок
долго не умеет пользоваться чашкой и ложкой. Он
разливает их содержимое, не успев донести до рта,
пачкая стол и свою одежду. В дошкольном возрасте
многие дети, с которыми специально не проводилась длительная, целенаправленная работа, не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно
сложить свои вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание пуговиц,
а также зашнуровывание ботинок. У них обнаруживается замедленность, застревание на одной позе,
выполнение такого рода движений требует от ребенка много усилий, выполняется крайне медленно
и не всегда успешно.[5;с.56.]
Так, например, недостаточно сформированный
навык владения ножницами проявляется в том, что
дети режут самыми концами ножниц, маленькими
поступательными движениями, при этом больше
разрывая бумагу, чем, разрезая ее. Они часто помогают себе руками, надрывая бумагу в трудных для
разреза местах, вырезывают без соблюдения контура фигуры.[7; с.44]
Наибольшие трудности представляет для детей с ОНР выполнение заданий по словесной инструкции. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность
предложенных заданий. Например, детям предлагается выполнить аппликацию: наклеить на бумагу
макет домика (крыша — красного цвета, стена —
квадратная, желтая) рядом елочку из трех зеленых
треугольников. На столе перед детьми разложены
пять зеленых треугольников, несколько треугольников и квадратов разных цветов. Как правило,
дети выполняют такое задание частично: наклеивают домик из деталей других-цветов, а елочку—из
всех имеющихся треугольников зеленого цвета, не
придерживаясь точно инструкции. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.[5; с.56.]
Для старших дошкольников с общим недоразвитием речи характерны недостаточная сформиро-
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ванность основных двигательных умений и навыков, общая моторная неловкость, нарушения оптико-пространственного гнозиса.
Основной контингент дошкольников в группах с ОНР имеют III уровень речевого развития.
У детей с общим недоразвитием речи III
уровня развитие мелкой моторики имеет свои особенности, которые проявляются в незрелости мелкой моторики. Производимые такими детьми движения обычно имеют быстрый, порывистый, суетливый, многочисленный характер. Их отличает
медлительность и неуклюжесть, отсутствие четкой
соразмерности и последовательности в движениях.
Точные, мелкие движения, требующие ловкости и
точной координации, им, как правило, не удаются.
Неловкость движений старших дошкольников
с общим недоразвитием речи III уровня обнаруживается во всех видах практической деятельности.
Дети порой не в состоянии одновременно действовать двумя руками сразу. Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее в
слишком больших количествах. Нередко предметы
непроизвольно выпадают из их рук. Ребенок не может держать предмет в одной руке, а другой подхватить другой предмет, часто промахивается при
попытке взять или поставить предмет, т.к. неверно
оценивает направление, не может проследить за
движением своей руки или соединить две точки на
плоскости прямой линией. [3]
Слабое развитие мелкой моторики у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня сказывается и на других видах деятельности. У них из-за несовершенства мелкой моторики наблюдается несформированность
техники рисования. При рисовании тех или иных
предметов опускаются, не дорисовываются значимые для их опознания детали. Дети не могут правильно держать карандаш, кисть, регулировать
силу нажима. Так, их рисунки выполнены нетвердыми, кривыми линиями, отдаленно передающими
контур предмета. У детей с ОНР нарушены тонкие,
дифференцированные движения пальцев, что отрицательно сказывается на овладении техникой рисования. [2]
Развитие мелкой моторики является составной
частью коррекционно- педагогической работы с
детьми старшего дошкольного возраста с ОНР III
уровня. Работу по развитию мелкой моторики у детей с общим недоразвитием речи можно проводить
во время занятий логопеда, воспитателя, дефектолога, но и в часы отдыха, во время прогулок и т.д.
Во время занятий нужно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст,
настроение, желание и возможности. Главное,
чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции. С этой целью могут быть использованы разнообразные игры и упражнения, способствующие коррекции движений как общей, так и
мелкой моторики.
В своей практической деятельности для развития мелкой моторики детей дошкольного возраста
с ОНР III уровня логопед использует различные игровые приемы.
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Особым видом игровой деятельности является
дидактическая игра. Она создается взрослым специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и дидактической задачи. В
дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. [1]
Вопросами теории и практики использования
дидактических игр занимались зарубежные(Ф.
Фребель, М. Монтессори, О. Декроли) и отечественные ученые(Е.И.Тихеева, А.П. Усова, Л.А.
Венгер, В.Н. Аванесова и др.). Авторами было выявлено, что дидактические игры являются эффективным средством развития мелкой моторики
так как игра ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте.
При работе с детьми дошкольного возраста с
ОНР для развития мелкой моторики логопед использует следующие виды дидактических игр:
"Бусы для мамы"(Н.Н.Пещерова)
Цель: учить составлять бусы из разрезанных
трубочек от фломастеров; учить составлять простые сочетания по заданию воспитателя и по схеме,
развивать мелкую моторику рук, учить концентрировать внимание на одном виде деятельности, воспитывать усидчивость.
Детям раздают разноцветные трубочки от фломастера, различной длины (от 1см. до 3, 5см,
шнурки разного цвета и разной длины от 20см до
35см, схема последовательности нанизывания трубочек. Вначале педагог показывает детям образцы
бус и предлагает сделать такие же бусы для любимых кукол. Затем объясняет детям, как следует правильно держать шнурок, чтобы удобнее нанизывать
колечки. Потом задача усложняется, и надо собрать
бусы либо определённого цвета, либо длинны или
нанизывать длинные и короткие трубочки. Данная
игра развивает мелкую моторику рук, учит составлять простые сочетания по заданию воспитателя и
по схеме и концентрировать внимание на одном
виде деятельности.
"Кто скорее свернет ленту?" (Н.Н. Пещерова)
Цель: развивать моторику пальцев и кистей
рук, формировать скорость и точность движений.
Педагог вызывает к себе двух детей, демонстрирует ленты и предлагает поиграть. Вначале он
показывает, как надо крутить палочку, чтобы свернуть ленту. Затем педагог предлагает двум детям
выполнить показанное действие. Двое других детей
помогают - они держат свободные концы лент, стоя
на одной линии, отмеченной педагогом, стараясь с
нее не сходить.
Выигрывает тот, кто первым свернет ленту,
крутя палочку и наматывая на нее ленту. Можно
также устроить соревнования команд. Указанная
игра развивает мелкую моторику пальцев и кистей
рук, скорость и точность движений.
"Нарисуй ягодку"(Н.Н.Пещерова)
Цель: развивать мелкую моторику пальцев.
Детям раздаются картинки с изображением
ягод. Пулькой от детского пистолета дети очеркивают контур ягод.
"Путешествие пальцев" (Н.Н.Пещерова)
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Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие кончиков пальцев рук,
развитие внимания.
Детям дается лист бумаги, на котором изображены 2 домика в разных концах «островки» для передвижения пальцев. Ребенок устанавливает
пальцы около первого домика. Затем начинает
пальцами передвигаться по островкам до другого
домика, не отрывая пальцы от другой «кочки».
"Месим тесто"(Н.Н.Пещерова)
Цель: развитие тактильной чувствительности и
сложно координированных движений пальцев и кистей рук.
Педагог насыпает в кастрюлю 1 кг гороха или
фасоли. Ребенок запускает туда руки и изображает,
как месят тесто.
"Кто запомнит?" (Н.Н.Пещерова)
Цель: Развивать память, мелкую моторику.
Взрослый показывает ребенку образец 5-10
сек. Ребенок должен внимательно его рассмотреть
и запомнить, в каком порядке размещены палочки.
Взрослый убирает таблицу, и ребенок самостоятельно выкладывает из палочек рисунок, который
он только что видел. По окончанию работы ребенок
сверяет рисунок с образцом.
Эта игра развивает мелкую моторику и память.
[4,с.45]
Таким образом, развитие кисти руки и координация движений пальцев рук – задача комплексная,
охватывающая многие сферы деятельности детей.
Она является одним из аспектов проблемы обеспечения полноценного развития в дошкольном детстве. И поскольку общее моторное отставание
наблюдается у большинства современных детей,
особенно с ОНР, слабую руку дошкольника нужно
и необходимо развивать. Эффективность развития
мелкой моторики рук у детей зависит от следующих важных условий: системы упражнений; их содержания; доступности и посильности упражнений; объёма; частоты повторений; контроля и коррекции; личностных особенностей воспитанников;
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места и времени выполнения упражнений; мотивации и стимулирования упражнений.
Дидактические игры и специальные упражнения по развитию мелкой моторики активизируют
моторику рук, улучшают подвижность пальцев,
развивают их силу и гибкость. Их использование
приводит к тому, что дети достигают определённых
успехов в развитии мелкой моторики рук. У дошкольников улучшаются такие двигательные качества, как точность, координация, вырабатывается
ловкость, умение управлять своими движениями.
Дети учатся контролировать и выполнять изолированные движения пальцами, при необходимости
синхронизировать их, избавляются от мышечного
напряжения, а также скованности движений. Так
как игра является основным видом деятельности
детей, то осуществлять развитие мелкой моторики
следует именно через игры и игровые упражнения.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется современное состояние геометро-графических дисциплин, рассматриваются
проблемы, связанные с формированием инженерно-технического мышления, вопросы преподавания. Осуществлена попытка прогноза инновационных изменений с учетом оптимизированного сочетания методов
традиционного и САПР – технологий.
ABSTRACT
The article analyzes the current state of geometric and graphic disciplines, discusses the problems associated
with the formation of engineering and technical thinking, and issues of teaching. An attempt is made to predict
innovative changes taking into account the optimized combination of traditional and CAD technologies.
Ключевые слова: геометро-графические дисциплины; инженерно-техническое мышление; САПР
технологии; инновации; пространственное мышление, образовательные технологии.
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Современные условия стремительного развития всех сфер деятельности человечества диктуют
новые условия к подготовке кадров для рынка
труда. Российский производственный сектор заинтересован в выпускниках высшей школы, особенно
инженерно-технических направлений обучения
(основных производителей материальных благ),
умеющих не просто самостоятельно пополнять задания, но и обладающих способностью к творческой, разносторонней и изобретательской деятельности, быстро ориентирующихся в возрастающем
объеме профессиональной информации. В связи с
этим, особенное значение уделяется совершенствованию высшего образования, направляя инновационную составляющую образовательной деятельности на модернизацию высшей школы, и на индивидуальное развитие личности, создание реальных
условий для формирования и обогащения ее интеллектуального, эмоционально-волевого и нравственного потенциала. Развитие личности становится основным
смыслом гуманизации и геометро-графической

подготовки, качество и мера которого являются показателем эффективности образовательного процесса.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, ключевым положением которого
является глобальное переосмысление перспективного развития, как личности, так и общества, в целом, в рамках инновационных образовательных
концепций. В связи с этим российская образовательная парадигма, являющаяся в ее традиционном
понимании гарантом ценностей, норм и ориентиров
деятельности, сформированных предыдущими поколениями, приобретает вектор инновационности,
влекущий за собой кардинальные изменения во
всех сферах образования. Модернизация затрагивает все аспекты образовательной сферы, в том
числе, и содержание вузовских дисциплин, которые
подвержены ограничению времени изложения,
влиянию компетентностных установок, информатизации образовательного пространства. Общеизвестно, что геометро-графические дисциплины,
теоретическим основанием которых является
начертательная геометрия, изучаемая на младших
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курсах высшей школы, являются мощным инструментом формирования инженерно-технического
мышления.
Исследование большого количества новейших
публикаций в области преподавания и изучения
геометро-графических дисциплин выявило, что будущее этих дисциплин волнует многих авторов,
большинство из которых указывают на целый ряд
противоречивых проблем, возникающих в этот непростой переходный период. Так, Е. И. Шангина
подытожила некоторые из них. Она констатирует,
что существует мнение о начертательной геометрии как о дисциплине, обеспечивающей курсы
строительного, машиностроительного и проекционного черчения. И это, по мнению, Е. И. Шангиной предполагает снижение роли дисциплины в
связи с повсеместным внедрением информационных технологий в учебный процесс и инженерную
практику. Некоторые авторы считают; что графические методы решения задач, традиционно рассматриваемые в курсе начертательной геометрии, утратили свое прикладное значение, другие считают,
что эти методы практически изжили себя, и что в
лучшем случае, их можно использовать лишь для
развития пространственного мышления обучающихся [1, c.79].
Оживила дискуссию геометро-графического
сообщества еще одна проблема, волнующая определённое количество преподавателей. Они предполагают, что полномасштабное внедрение САПРтехнологий в учебный процесс начертательной геометрии негативно влияет на формирование геометро-графической культуры обучающихся, снижает уровень их творчества. По их мнению, у будущего инженера пропадает учебная мотивация к
изучаемой дисциплине, что влечет за собой сложности в изложении последовательности выполняемых действий и облегчает заимствование контрольных работ. Не со всеми положениями мы согласны,
поскольку в своих исследованиях мы пришли к заключению, что развитию логики изложения выполненного решения обучающимся служит специальная организация образовательного процесса, в которой задействованы все типы мышления, о чем мы
докладывали в предыдущих работах. Было показано, что компьютеризация образовательного процесса геометро-графических дисциплин никоим образом не влияет на умение объяснить решение задачи.
Мы, как и большинство авторов убеждены, что
использование таких программных продуктов как
КОМПАС-3D, AutoCAD, Inventor, Solid Works, TFLEX, Pro/Engineer, CATIA и других, в образовательном процессе становится его неотъемлемой частью, а многообразие способов геометрического
конструирования твердотельных моделей в современных САПР, содержит инженерно-технический
аспект, способствующий формированию инженерно-конструкторского мышления.
К. А. Вольхин обозначил ещё одну проблему,
которую отмечают и другие преподаватели, обеспокоенные низким уровнем знаний школьных кур-
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сов черчения и геометрии будущими абитуриентами. Связывают они это с тем, что в типовой
структуре требований федеральных образовательных стандартов Российской Федерации к уровню
освоения геометро-графических компетенций образовательных программ всех уровней образования
нарушается системный подход к формированию
графической грамотности учащихся [2, c.192]. Как
мы уже отметили, инженерно-конструкторское
мышление формируется на базе геометро-графических компетенций, зарождающихся при изучении
школьных курсов геометрии и черчения, которые в
современных реалиях «вымываются» из общеобразовательной программы. А. Н. Лызлов, Д. Е. Тихонов-Бугров убедительно показали, что необходимый и достаточный уровень базовой подготовки
абитуриентов по геометрии необычайно важен для
изучения начертательной геометрии и других общепрофессиональных и профессиональных, дисциплин. Они считают, что, к сожалению, подготовка
школьников по геометрии имеет своей целью
успешное прохождение единого государственного
экзамена, соответствующий раздел которого не
способствует ни закреплению нужных разделов
курса, ни развитию рефлексии [3, с. 334]. Указывают на недостаточность сформированности пространственного мышления и слабые знания в области элементарной геометрии Н. В. Кайгородцева
[4], Л. М. Васильева, И. Н. Поникарова, В. В. Сагадеев [5], В.Н. Гузненков [6].
Важной составляющей инженерно-технического мышления является пространственное мышление, формирование и развитие которого, способствует не только качественному пониманию различных
узлов
инженерно-технических
конструкций, но и проектированию новых, ранее не
существовавших. Пространственное мышление
формируется в основном на геометро-графической
основе, что предполагает исследование его особенностей в контексте общих характеристик образного
мышления. Так, изучая проблемы развития пространственного мышления у школьников, И. Л.
Брагин, Е. В. Кликунова, Г. А. Часовских показали,
что именно в школьном возрасте, когда происходит
интенсивное психическое развитие учащихся, активнее развиваются способности оперировать пространственными образами, и ведущая роль в этом
процессе принадлежит черчению. Также они выявили, что работая с условными изображениями
чертежа, ученики научаются создавать пространственный образ изображённого объекта, осуществляя, таким образом, аналитический переход от абстракции к реалиям [7, c.192].
Сложная структура взаимозависимости трех
компонентов: понятие, образ, действие являются
основой инженерно-технического мышления, которое отличает быстрая актуализация системы знаний
для разрешения проблем в профессиональных ситуациях и активизация креативности. Скорость взаимодействия вербального, абстрактного и нагляднодейственного плана деятельности общепринято
считать критерием уровня развитости инженернотехнического мышления.
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К заключению, о том, что в преподавании геометро-графических дисциплин назрел кризис, требующий переосмысления подходов к организации
образовательного процесса, пришла Е. П. Рукавишникова. Ею выявлено, что мнения педагогов высшей школы в решении данной проблемы часто
очень сильно расходятся, и каждый заинтересованный преподаватель обновляет своё видение в изложении учебной информации геометро-графических
дисциплин по-своему [8, с. 61]. Сообщество преподавателей понимают, что, действительно, назрела
необходимость выработки новых подходов к преподаванию в соответствии с изменившимися способами восприятия и переработки геометро-графической информации современными студентами, их
мотивационной сферы и с глобальным проникновением компьютеризации во все сферы человеческой
деятельности. Необходимы глубокие исследования
психологического аспекта образовательного процесса, которые станут базовыми для проектирования оптимальной образовательной технологии индивидуализации обучения в новых реалиях.
А. Л. Хейфец считает, что необходимость реорганизации курса видна многим и вызвана стремлением компенсировать сокращение выделяемых
часов на изучение геометро-графических дисциплин и приведение консервативного содержания
курса в соответствие с реальностью. А. Л. Хейфец
уверен, пространственное мышление можно развить и игрой в шахматы, а работа в 3D-пространстве, освобождает от «шифрования и дешифрования» за счёт наглядности, что позволяет ставить перед обучающимися всё более сложные задачи,
которые могут развивать пространственное мышление на более высоком уровне [9, с. 96-98]. С этим
надо разбираться.
Общеизвестно, что научное поле каждой дисциплины имеет свой понятийно-категориальный
аппарат. Если мыслительная деятельность находится в поле понятийно-категориального аппарата
геометро-графической дисциплины, то она совершенствуется в нем и развивается. Погружение
именно в среду понятийного поля начертательной
геометрии заставляет испытывать мозг напряжение, являющееся мощнейшим фактором развития
мыслительной деятельности непосредственно в работе с геометрическими элементами пространства,
что, в свою очередь, способствует формированию
инженерно-технического мышления. Мышление –
процесс познания объективной реальности, специфическим содержанием которого является понятие.
Особенно значимым звеном процесса мышления
является проблема сформированности понятия.
Важнейшим стимулом к изучению студентами понятий является их применимость в изучаемой дисциплине, в практической и профессиональной деятельности, а также связь их с изучаемыми и уже
изученными понятиями. Процесс формирования
понятий включает в себя процесс усвоения совокупности соответствующих умений, которые характеризуют область применения понятия [10, с.
173].
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В мышлении развиваются способности видеть
и понимать трехмерное пространство, производить
действия с его элементами. Психологами показано,
что мозг работает с воспринятой информацией на
протяжении длительного времени, «раскладывает
по полочкам», что может отодвигать срок ее усвоения, иногда оставляя некоторые моменты так и не
усвоенными. Тем не менее, продолжение деятельности в поле понятийно-категориального аппарата
геометро-графической дисциплины не может не
принести свои плоды, выражающиеся в формировании азов инженерно-технического мышления.
Конечно, можно и шахматами развивать мозг, но
мозг будет работать в поле понятийно-категориального аппарата шахмат, и мыслить будет понятиями
и категориями шахмат, которые не очень пригодятся при проектировании зданий, сооружений и,
предположим, авиационного двигателя.
В предыдущих публикациях мы показали, что
пространственное мышление можно успешно развивать, даже у гуманитариев. С помощью реконструкции содержания в соответствии с ведущим типом мышления для каждого студента удалось сократить время восприятия и переработки
информации, а также значительно повысить уровень решаемых задач. Активный мыслительный
процесс зарождается и функционирует, когда смысловое значение геометрического объекта может
быть соотнесено с его действительными качествами и возможностями. В этом случае происходит одновременное зарождение двух процессов –
перевод мысли в словесные формулировки и влияние на мышление зарождающихся пространственных понятий [10, с. 220].
Восприятие геометро-графической информации не для каждого является легкой процедурой,
тем более, если необходимо обрабатывать и перерабатывать воспринятое, поскольку не у всех ведущим типом мышления является предметный и образный. Тип мышления зависит от преобладающего
способа восприятия и переработки информации. Г.
С. Никифорова выделяет четыре базовых типа
мышления, каждый из которых обладает особенным набором параметров: предметное, образное,
знаковое и символическое. Выявление психо-физиологических особенностей обучающихся способствует индивидуализации обучения, оказывающей
заметное усиление мотивационной сферы и повышение качественных характеристик образовательного процесса и [11, с. 25]. В экспериментальных
группах было отмечено повышение конструктивной функции смысла воспринимаемых понятий
графики, что обусловило качественную перестройку позиции личности по отношению к выполняемым действиям и направленности речевой интерпретации: от – объяснить, чтобы понять, к – объяснить, чтобы тебя поняли. Речевая форма
дидактического объяснения последовательности
действий решаемых задач в экспериментальных
группах свидетельствовала о большей рефлексии
как в отношении содержания, логики и средств объяснения, так и в отношении личностной позиции,
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использованию им разнообразных приемов интерпретации и логичной завершенности объяснения
[11, c. 253]. Таким образом, учебную информацию
можно трансформировать в такой вид, который будет понятен студенту с его ведущим типом мышления (перевести на «язык» обучающегося), что существенно влияет на качество обучения. Конечно,
значительно возрастает нагрузка на преподавателя.
Для ее снижения и сокращения времени хотя бы на
выявление ведущих типов мышления обучающихся
была разработана компьютерная программа [12, с.
118].
Мыслительная деятельность современного
студента все теснее переплетается с компьютерными технологиями. Безусловно, каждое новое поколение студентов, получив содержание дисциплины начертательная геометрия двадцатилетней
давности, будет испытывать серьезные трудности,
а, самое главное, совершенно, напрасные. И мы
полностью поддерживаем стремление Хейфец А.Л.
и многих других к модернизации курсов графических дисциплин. В настоящее время львиная доля
труда преподавателя уходит не на индивидуализацию обучения, как того требует новая образовательная парадигма, а на обслуживание все новых и
новых поколений ФГОСов. Профессиональная деятельность преподавателя многомерна, что требует
колоссальной энергии и психо-эмоционального
здоровья. Перманентные изменения учебной деятельности и оптимизация кадрового состава ВУЗов
затрудняют адаптацию преподаватнля к новым видам деятельности, накапливается профессиональная усталость, что не является привлекательным
для молодого поколения. А ведь, преподавательская прослойка любого общества создает национальное достояние: само общество, и от этого труда
зависит развитие общества, его культура и образованность [13, с. 109]. Это еще одна проблема преподавания геометро-графических дисциплин, но
это тема следующего исследования.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена питанням становлення і розвитку шкільництва на Західній Україні в другій половині ХІХ століття; розглядається гімназія як особливий тип педагогічної системи, аналізуються її основні
компоненти та шляхи забезпечення професійної компетенції викладачів гімназії як суб’єктів педагогічної
діяльності.
ABSTRACT
The article is dedicfted to the incipience and development of schooling in Western Ukraine in the second half
of the XIX century; the gymnasium is considered as a special type of pedagogical system. Main components and
ways of providing of the professional competence gymnasium teachers as еntities of pedagogical activity are analyzed.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах
трансформації суспільно-соціального устрою, переходу від постіндустріального суспільства до суспільства інформаційного, реформування національного шкільництва продовжується пошук нових
форм і методів навчання та виховання з метою подальшого успішного інтегрування в європейський
та світовий освітній простір. Для досягнення успіху
в цій площині важливо дослідити національні педагогічні здобутки, проаналізувати можливість їх використання на сучасному етапі функціонування й
трансформування вітчизняної освітньої системи.
Аналіз досліджень і публікацій. В останні
роки значну увагу науковців, які займаються дослідженням історії вітчизняного шкільництва, привертає система гімназійної освіти. Результатом
цього стала поява дисертаційних та монографічних
досліджень (Е. Ананьян, О. Бабіна, В. Бобров, В.
Борисов, А. Долапчі, І. Курляк, Т. Лутаєва, О. Самойленко, С. Фатальчук та ін.), низки наукових
публікацій (Г. Бондаренко, О. Грива, Г. Занік, О.
Листопад, О. Волонтир, Р. Пахолок, Т. Савшак, В.
Сіка, С. Фатальчук та ін.), у яких досліджуються

соціально-історичні передумови становлення і розвитку гімназійної освіти в Україні, специфіка
функціонування закладів такого типу різних форм
власності, аналізується зміст та організація навчального процесу. Проте таке питання, як кадровий
склад та система підготовки викладачів гімназії, потребує більш детального вивчення.
Мета наукової розвідки — вивчення педагогічного колективу галицької гімназії ІІ пол. ХІХ
ст. як соціально-освітнього феномена і суб’єкта
освітньої діяльності й дослідження системи професійної підготовки гімназійних учителів.
Виклад основного матеріалу. Гімназії — загальноосвітні навчальні заклади, які виникли у ХVІ
ст. Особливого поширення вони набули в Центральній і Східній Європі в ХІХ ст. Саме «у той короткий період часу, між падінням старої держави і
визвольними війнами», як зазначав німецький педагог і філософ Ф. Паульсен, «була закладена основа і нової гімназії. І в цій реформі проявляється
гаряча віра в людство і його значення, велика довіра
до людської природи і до можливості для неї перетворювати себе силою ідей. Звільнити учня від
гніту колишнього мертвого навчання і вивести його
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на шлях живого самодіяльного засвоєння найбільш
достойного змісту, — тобто на шлях істинної самоосвіти — такою була керівна думка шкільної реформ» [5, с. 218 ]. Спочатку гімназії були орієнтовані на вивчення латинської та грецької мов, але
згодом перетворилися на осередки національної
освіти й науки.
В Австрійській імперії (від 1867 р. АвстроУгорська монархія) гімназія була представлена
двома типами – класична та реальна, відмінність
між якими полягала лише у вивченні іноземних мов
[6, с. 115]. Крім державних, існували приватні гімназії, свідоцтва яких визнавалися державними установами. Випускники цих закладів проходили випробування зрілості в державних гімназіях і могли
бути «пробними кандидатами» упродовж року [13,
с. 1310].
Майже до кінця 50-х рр. ХІХ ст. гімназія залишалася закладом елітарного типу, хоча це —
«школа загальноосвітня немов лиш вищий степень
також загальноосвітньої школи народної, та з тою
ріжницею, що … гімназія в засаді вправді також не
є нікому заборонена, але фактично доступна і призначена лиш для тих, що мають відповідний талант,
охоту і можність добиватися до т. зв. наукового
звання, тобто такого, що вимагає спеціяльної наукової кваліфікації, а тим самим і глубшого та ширшого теоретичного підготування» [4, с. 18].
Декрети і розпорядження 1849—1850 рр.
визначали функціонування гімназій як навчальних
закладів. Відповідно до них, відкрити гімназію
можна було, «якщо потреби такого закладу протягом кількох років правдоподібно є забезпечені, а
керівництво такого закладу відповідає вимогам
права» [13, с. 1310]. Гімназії були двох типів: вищі
(восьмикласні) й нижчі (чотирикласні). Останні
могли існувати самостійно чи в поєднанні із
нижчою реальною школою, тоді як вища гімназія
без нижчої існувати не могла. «Гімназія нижча готує до гімназії вищої, однак допроваджує кожен
предмет до умовного завершення, а кілька з них
трактує у спосіб переважно популярний і в напрямі
практичному має воно (навчання – Авт.) творити
певну цілісність загальної освіти, бажаної й такої,
якої вистачає для більшості випадків життя» [12, с.
1].
Гімназія була складним соціальним організмом, функціонування якого регламентувалося
відповідними міністерськими розпорядженнями,
що стосувалися різних сторін гімназійного життя. Її
завдання — не тільки дати учням певну суму знань,
щоб вони могли в подальшому продовжити навчання в університетах, але підготувати гімназистів
до життя, сформувати їх як конструктивних членів
суспільства.
Очолював гімназію префект, якого в другій половині ХІХ ст. іменують «директором». Він керував педагогічним колективом («учительське
гроно» або «зібрання»), до якого входили звичайні
(або дійсні) учителі, які склали відповідні екзамени,
та допоміжні — супленти, помічники вчителів,
апліканти та асистенти.
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У кожній восьмикласній гімназії, крім директора, спочатку існувало 10 посад звичайних
(дійсних) учителів — латинської, грецької, німецької та другої крайової мов (тобто мови, яку використовували мешканці Східної Галичини, де проживали українці і поляки [2, с. 172-173]), математики,
географії та історії, природничих наук та пропедевтики філософії. Від 1875 р. ця кількість уже становила 11 осіб і могла бути збільшена спеціальним
розпорядженням на певний термін. «Учительське
ґроно» чотирикласних гімназій було значно меншим: крім директора, визначалися 4 посади дійсних
вчителів.
Особливе становище в гімназіях займали вчителі релігії, які також іменувалися катехитами.
Варто зазначити, що в другій половині ХІХ ст. дві
назви вживатися паралельно. У кожній гімназії
могло бути 1-2 вчителі релігії «того визнання, до
котрого належали всі або більшість учнів» (хоча б
20 осіб відповідної конфесії) [12, с. 98]. Вони також
могли навчати й інших дисциплін, якщо мали
відповідну кваліфікацію, що було можливим у
випадку успішного складання вчительських екзаменів.
Супленти упродовж тривалого часу це були
відверто дискримінованою категорією гімназійних
працівників, яких ще називали заступниками вчителів. Вони працювали за мізерну платню в переповнених класах, їхні потреби повністю ігнорувалися місцевою владою. Виконуючи свої посадові
обов’язки, вони водночас готувалися до
кваліфікаційних екзаменів, без яких не могли одержати посаду дійсного вчителя. Той, хто їх не склав,
міг працювати суплентом не більше 2 років, а потім
його звільняли навіть у тому випадку, «коли б обставини змушували взяти на це місце також неекзаменованого суплента» 12, с. 102. Зберегти посаду
такі працівники могли лише за відсутності претендента. Коли ж такі знаходилися, суплент залишався
без роботи, оскільки, пропрацювавши в середній
школі 2 роки і не склавши протягом цього часу
екзамени, він не міг бути більше прийнятий на роботу в іншій школі, окрім тих випадків, коли потрібно просити дозволу міністерства 12, с. 102.
Мінімальний термін, упродовж якого суплент міг
працювати в одному закладі, становив, згідно з
міністерськими розпорядженнями, не менше пів
року. У випадку порушення службової дисципліни
його звільняли лише тоді, коли закінчиться
півріччя, хоч служба могла розпочатися у середині
півріччя. У свідоцтві, яке мала видати суплентові
дирекція після звільнення, вказувалися термін, обсяг роботи й тижневе навантаження, причому звіт
подавався за кожне півріччя [12, с. 101]. Усе це призвело до того, що кількість суплентів у 50—60-х рр.
почала неухильно зменшуватися, й перед гімназіями постала небезпека залишитися без вчителів:
«давніші бідування суплентські були так широко
відомі, що відлякали надовго кандидатів для пошуку кар’єри на тому полі» [1, с. 56].
Ситуація почала змінюватися в 70—80 рр.,
коли питання гімназій справедливо викликало зане-
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покоєння широких верств: тепер, якщо суплент готувався до здачі екзаменів, то мав право на піврічну
відпустку зі збереженням оплати, якщо працював і
складав екзамени, то з відома Крайової шкільної
ради (вищий орган контролю й управління установами освіти, а саме народними і середніми школами, створений відповідно до цісарського указу в
1867 р. [3, c. 143]), йому зменшували тижневе
навантаження.
Також у тогочасних гімназіях існувала категорія аплікантів, котрі вивчали методику гімназійних наук, але спеціалізувалися в основному на латинській і грецькій мовах. У Галичині апліканти
утвердилися з 1874 р. Вони проходили практику
здебільшого в загальноосвітніх навчальних закладах Львова і Кракова та приділяли увагу класичним
і сучасним мовам, математиці, фізиці, історії натуральній та географії. Апліканти ще не мали вчительської кваліфікації, проте вони зберігали більше
прав і вчительських обов’язків 12, с. 105. «Інституція неекзаменованих аплікантів могла бути практичною школою, що готує кандидатів вчительського стану до зайняття посад суплентів, котрі у рівних умовах з більшим заспокоєнням можна
доручити аплікантам, котрі вже знайомі з шкільною
практикою» 12, с. 105. Проте ця інституція у подальшому не мала розвитку в галицьких гімназіях.
Після міністерського розпорядження Крайова
шкільна рада припинила номінацію неекзаменованих аплікантів, а з 1 травня 1882 р. функція
апліканта не могла тривати довше, ніж 1 рік, тому
через деякий час ця категорія звелася до окремих
випадків.
У гімназіях працювали й інші вчителі, які не
належали до «вчительського грона». Від 1886 р.
існувала категорія провізоричних вчителів, якими
були дійсні вчителі, котрі виконували обов’язки
окружних інспекторів, або, будучи зайнятими на
іншій службі, знаходилися в тривалій відпустці.
Технічні предмети або сучасні мови викладали
«надзвичайні» вчителі (навчали т. зв. «необов’язкових» предметів), які вже склали екзамени або готувалися це зробити.
Питання кадрового забезпечення галицьких
гімназій було, безперечно, дуже важливим, бо лише
висококваліфіковані педагоги могли забезпечити
реалізацію навчальних програм, тим самим навчаючи на високому рівні гімназійний контингент. Як
зазначалося у звіті Крайової шкільної ради, «учитель,., є душею школи бо саме від добрих учителів
залежить виконання інструкцій, а найкращі постанови й наукові плани зійдуть ні на що, якщо не буде
вправних виконавців, які б пройнялись їхнім духом,
добре розуміли своє завдання і щиро переймались
своїм покликанням» [8, с. 55]. Тому від кандидата
на посаду вчителя вимагалися: а) австрійське громадянство; б) політична благонадійність; в) вік до
40 років; г) бездоганна поведінка («моральне обличчя»); д) знання фаху; е) знання педагогіки і психології.
Немає сумніву, що високу результативність
навчального процесу міг забезпечити лише
справжній фахівець, а тому функціонувала жорстка
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система відбору, мета якої — не допустити до
викладання в гімназіях випадкових людей. Кандидат на вчительську посаду повинен був подати такі
документи: а) свідоцтво зрілості (документ про
закінчення середньої школи); б) книжку легітимаційну (довідку про навчання в університеті); в)
свідоцтво про роботу в педагогічній чи філософській семінарії (колегіумі); г) документи, які засвідчують участь у проходженні практичних курсів чи
семінарів (для тих, хто хотів би викладати сучасні
мови); д) якщо після навчання в університеті
пройшло більше ріку, кандидат повинен був подати
свідоцтво своєї поведінки упродовж цього часу (характеристику); е) детальну автобіографію, де відображено навчання, заняття наукою, обсяг, напрям і
захоплення; є) свідоцтво екзаменаційної комісії
(якщо таке є).
Кандидат міг бути допущений до складання
екзаменів лише за умови, що навчався не менше 7ми півріч (семестрів) в університеті, з них 5 — на
філософському відділенні, вивчав педагогіку (чи
історію педагогіки до ХVІ ст.), психологію та основні фахові дисципліни. Йому зараховувався час,
проведений у європейських країнах для поглибленого вивчення сучасних мов. Подавши відповідні
документи, кандидат мав право складати екзамени
й у випадку позитивних результатів викладав у гімназії такі дисципліни (якщо це філолог): а) латинська й грецька мови та літератури (головний предмет), викладова (мова, якою здійснюється викладання в гімнаїії) мова (додатковий); б) німецька або
інша викладова мови (головний), латинська і
грецька мови (додатковий); в) філософія і грецька
мова (головний), латинська мова (додатковий).
Поділ на головні і додаткові предмети був не випадковим: успішне складання головних предметів давало право викладати їх як у вищій, так і в нижчій
гімназіях, додаткових – лише в нижчій.
Вчительський екзамен проводився у три етапи:
1) домашнє завдання; 2) завдання при комісії (т. зв.
«під наглядом»); 3) усний екзамен.
Метою домашнього завдання було перевірити,
наскільки глибоко кандидат знає свій предмет та
вміє працювати з науковими джерелами 12, с. 176.
Кандидат у викладачі класичних мов мав написати
одне із завдань латиною або подати наукову роботу
цією мовою. Якщо класична філологія — додатковий предмет, то теми домашнього завдання пропонувалися з грецької літератури, а саму роботу належало виконувати латиною. Кандидати у викладачі
крайових мов мали написати нею домашнє завдання
чи завдання при комісії.
Кандидати мали виконати завдання з кожного
головного предмету, й одне з кількох додаткових.
На це давався термін 3 місяці, у випадку необхідності можна було розраховувати на додаткові 3
місяці. Роботи комісії потрібно було здавати всі разом.
Виконуючи домашні завдання, кандидат не
тільки мав право, але й повинен був використовувати додаткову літературу, аби продемонструвати знання наукових праць. На початку ро-

56
боти він мав обов’язково вказати, які джерела використовував, а в самому тексті зазначати конкретні
сторінки. «До завдання повинен був додати письмову заяву, що подане завдання виконав сам і,
окрім зазначених джерел та додаткової літератури,
не мав жодної іншої допомоги» 12, с. 176.
Метою завдань під наглядом було перевірити
обсяг знань кандидата з того чи іншого предмету,
що іменувались «готовими й певними відомостями» 12, с. 177, тому заборонялося користуватися допоміжними джерелами. «На завдання з головного предмету визначалося 8, з предмету додаткового 4 години» 12, с. 177. Якщо головним
предметом були класичні мови, то під час екзамену
кандидат мав продемонструвати ґрунтовні знання
граматики і стилістики латинської та грецької мов.
Від нього не вимагалося знання історії літератури,
проте обов’язковою умовою була широка
обізнаність з творчістю античних письменників.
Крім того, кандидат мав знати міфологію, політику,
античне право, археологію і метрику в такому обсязі, щоби проаналізувати уривки з творів класичної літератури з огляду на їх зміст і форму, крім
того, на їхній основі описати життя античних часів.
Для цього було необхідним знання не лише текстів,
але й історичних фактів, а також наукових досліджень як допоміжних джерел. Якщо класичні
мови були додатковим предметом, то кандидат повинен був знати граматичний матеріал у повному
обсязі, хоч згодом мав право викладати ці дисципліни лише в нижчій гімназії.
Якщо німецька мова була головним предметом, то кандидат мав володіти усним і писемним
мовленням, що перевірялося під час виконання
письмових завдань, досконало знати граматику,
історію мови та літератури, політичну історію й
педагогіку. Також обов’язковим було знання естетично-критичних праць авторів, «котрі практично
можуть допомогти зрозуміти органічну будову й
артистичну вартість творів красного письменства»
12, с. 169. Основна увага приділялася сучасній
літературі. Кандидат повинен був не тільки глибоко
знати й розуміти твори, але вміти аналізувати їх з
огляду на зміст, форму та естетичну вартість, з’ясовувати становлення і розвиток особистості письменника. Якщо німецька мова була додатковим
предметом, то кандидат повинен був знати граматику, мати загальні знання з історії німецької літератури, творчості найвідоміших письменників.
Німецькою мовою повинен був володіти
кожний кандидат (навіть якщо він мав викладати
інші мови) на такому рівні, щоб міг читати наукові
праці і володів писемним мовленням 12, с. 165.
Від кандидата у викладачі слов’янських мов,
вимагалося те саме, що від вчителів німецької; крім
того, він повинен був знати граматику старослов’янської мови, перекладати і пояснювати
нескладні тексти. Під час усного іспиту кандидат
мав довести, що вільно володіє мовою, знає основні
граматичні правила, обізнаний з головними творами авторів краю.
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Якщо результати екзаменів були незадовільними, то кандидат мав право на повторне випробування через рік, а якщо був спеціальний дозвіл —
через півроку. Коли й повторні екзамени засвідчували низький рівень знань кандидата, то складати їх
втретє могло дозволити лише міністерство. Про всі
негативні результати екзаменів комісія повинна
була повідомляти інші екзаменаційні комісії в державі, а також Королівсько-хорватську екзаменаційну гімназійну комісію в Загребі. Якщо знання
кандидата не давали підстав сподіватися на те, що
він зможе опанувати необхідний матеріал, екзаменаційна комісія мала право видати йому свідоцтво,
яким забороняла претендувати на повторне складання, а також повинна була повідомити про це всі
інші комісії. Це рішення було не остаточне, кандидат мав право оскаржити його в міністерстві [12, с.
180].
Навіть у випадку успішного складання екзаменів кандидат ще не вважався повноправним вчителем, а мав після завершення випробувань відбути
«рік проби», щоб набути практичних навичок, причому міг це робити лише в гімназії чи реальній
школі, суворо дотримуючись напрямку своєї
спеціалізації. В гімназії кандидат знаходився під
постійним контролем вчителя, за якими був закріплений. «Рік проби» відповідно розбивався на 2
півріччя. У першому півріччі діяльність кандидата
носила пасивний характер: він відвідував уроки
вчителя-наставника, а також інших вчителів. Після
цього кандидат міг сам викладати під наглядом
керівника, який аналізував проведені уроки, звертаючи особливу увагу на різні способи пояснення нового матеріалу, використання наукових джерел
тощо. «Кандидат повинен дотримуватися вказівок
професора, так і професор повинен під час шкільних годин уникати всього, що могло би зашкодити
повазі кандидата» [12, с. 183]. Після річної практики кандидат отримував свідоцтво, підписане
керівником закладу та вчителем-наставником, під
чиїм керівництвом він працював. У свідоцтві було
зазначено, які предмети викладав кандидат, у яких
класах працював, самостійно чи під наглядом це робив, рівень його фахової підготовки, психолого-педагогічна сумісність, уміння тримати поведінку в
класі. Лише маючи такий документ, кандидат міг
вважатися дійсним (звичайним) учителем.
З метою підвищення кваліфікації вчителям і
кандидатам виділялася стипендія на відвідання тих
країн, мова яких вивчалася. Так, наприклад, вчителі
класичної філології могли розраховувати на суму
800—1000 злотих, яку можна було витратити на
поїздку в Грецію та Італію під час другого півріччя
та літніх канікул (ферій). Кандидатам у вчителі
німецької мови виділялося 600 злотих для стажування в Граці, Відні, Інсбруку чи Берліні. Крім
того, вчителі, які мали особливі здобутки на педагогічній чи науковій ниві, могли сподіватись на допомогу в розмірі до 500 злотих [12, с. 191].
Конструктивний підхід до системи підготовки
педагогічних працівників зумовив позитивні зміни
кадрового забезпечення галицьких гімназій (див.
табл. 1).
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Таблиця 1.

1858-1859
1883-1884
1898-1899

4
4
1

12
21
30

11
4
13

67
246
267

29
15
18

60
199
202

0
1
0

0
61
74

Разом

Помічники
учителів

Асистенти

Супленти
світські

Супленти
духовні

Професори
світські

Професори
духовні

Директори
світські

Директори
духовні

Навчальні
роки

Кадрове забезпеченні галицьких гімназій [7, с. 40]

183
587
705

На основі аналізу звітів Крайової шкільної
ради 9, 10; 11 можемо стверджувати, що збільшення кваліфікованих спеціалістів у загальноосвітніх навчальних закладах зумовили зростання
відсотка «зрілих» гімназистів (тобто тих, які

успішно склали випускні екзамени) і зменшення
кількості «незрілих» випускників.

Висновки. Питання кадрового забезпечення
галицьких гімназій було, безперечно, дуже важливим, бо лише висококваліфіковані фахівці, обізнані
з останніми здобутками методики викладання і педагогічної думки, могли забезпечити реалізацію
навчальних програм.
Усе це дає підстави стверджувати, що досвід
середнього шкільництва Галичини другої половини
ХІХ ст., зокрема система підготовки вчителів галицьких гімназій, яка передбачала не тільки загально педагогічну та фахову, але й конкретно-особистісну підготовку, не втратив своєї значимості на
сьогоднішній день і потребує уважного вивчення й
осмислення.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает проблему восприятия и понимания текста на материале текста детективных произведений А.Кристи. В статье вводится новое понятие – референциальная точка, которая, наряду
с ранее известными понятиями психолингвистики, такими как «смысловая веха», служит экспликации некоторых процессов, связанных с восприятием и пониманием текстов. Посредством анализа проведённого
психолингвистического эксперимента обосновываются свойства, объединяющие и разделяющие данное
новое понятие с уже известными, а также её необходимость для исследований данных процессов с учётом
такой текстовой характеристики, как напряжённость.
ABSTRACT
The given article considers the problem of text perception and understanding, using the texts of A. Christie’
detective novels as the material for investigation. A new notion of a referencial point is introduced in the article.
Along with such well known in psycholingustics notions as the so called “semantic milestone”, the referencial
point serves to explicate some of the processes connected to perception and understanding texts. Analyzing the
results of a psycholinguistic experiment the features common to the new and the existing notions, as well as those,
distinguishing them are proven. This analysis also proves the usefulness of this notion in the text perception research, which takes into consideration such a text characteristic as tension.
Ключевые слова: референциальная точка, смысловая веха, напряжённость, междисциплинарный
подход, пресуппозиционные знания, двойная текстовая проекция, психолингвистический эксперимент,
контртекст.
Keywords: referencial point, semantic milestone, tension, interdisciplinary approach, presuppositional
knowledge, double text projection, psycholinguistic experiment, countertext.
Проблема восприятия текста становится сейчас одним из приоритетных направлений исследований в области общей лингвистики и таких её прикладных направлений как психолингвистика, лингвокультурология, социолингвистика. Данный
вопрос входит также в сферу интересов представителей IT сферы для создания программ, обеспечивающих адекватный перевод текста с одного языка
на другой, а также программ для создания условий
для речевого взаимодействия между пользователями электронных систем и самими этими системами. Специалистов сферы PR данная проблема
интересует постольку, поскольку наличие методики написания текстов, вызывающих позитивный
отклик целевой аудитории может способствовать
реализации целей воплощаемых в жизнь PR проектов. Юридическое сообщество заинтересовано в
прогрессе в области изучения проблемы восприятия текстов, так как это позволило бы его представителям с большей точностью определять причинно-следственные связи между содержанием
текстового сообщения в устной или письменной

форме и степенью общественной опасности действий, совершаемых его адресатами. Все эти факты
указывают на сложный и многоаспектный характер
феномена восприятия текста и необходимость его
изучения, используя интердисциплинарный подход. В рамках данного подхода могут использоваться теоретические знания и методы, привлекаемые из таких наук, как литературоведение, теория
текста, психология, психолингвистика, лингвокогнитология, социолингвистика и лингвокультурология.
Изучению данной проблемы посвящены труды
таких учёных как: А.Н. Соколов [14], Н.И. Жинкин
[4], А.И. Новиков [10;11], Н.П. Пешкова [12;13].
Все они рассматривали проблему восприятия текста в рамках психологической и психолингвистической парадигм. А. Б. Есин, представитель литературоведческого подхода к данной проблеме, также
внёс значительный вклад в её изучение [5]. Н.М.
Джусупов, Л.Г. Лузина, рассматривая проблему
стилистического анализа текста с точки зрения
лингвокогнитологии, предлагали также учитывать
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в данном анализе фактор воздействия используемых авторами стилистических средств и приёмов и
то, как именно это воздействие будет отражено в
сознании реципиентов текста [4;9].
Нельзя не согласиться с положением таких
психологов и психолингвистов, как А.А.Леонтьев,
Ю.А. Сорокин и А.И. Новиков о том, что в результате восприятия текста в сознании его реципиента
формируется определённая картина описываемых в
нём событий, в которой находят своё отражение как
объективные её характеристики (то есть то, что
непосредственно описывается в тексте), так и субъективные (мнения и оценки событий, основанные
на пресуппозиционных знаниях реципиента текста)
[8;15;10]. Данная ментальная конструкция формируется результате переосмысления и транспозиции
текстовых элементов на базе определённой смысловой доминанты. Обосновывая свою идею о смысловой доминанте, А.И. Новиков опирался на исследование А.Н. Соколова о формировании «смысловых вех» у реципиентов текста в процессе его
восприятия [10;14]. Оба учёных представляли себе
процесс восприятия текста как проблемную задачу,
направленную на вычленение его содержания и
смысловую перегруппировку элементов текста. В
процессе её разрешения возникает интеллектуальное напряжение, которое исчезает, как только адекватный смыслообраз сообщаемого получен. Те элементы текста, которые способствуют получению
смыслообраза, начинают выступать в сознании реципиента текста как текстовые «смысловые вехи».
Опираясь на иерархию подобных «вех», человек создаёт в своём сознании картину сообщаемого, которую использует впоследствии для повторного воспроизведения содержания прочитанного [14; 10,
с.73-77]. При этом вновь воспроизводимый текст по
своему общему содержанию должен в значительной мере совпадать с текстом-оригиналом. Таким
образом, интеллектуальное напряжение является
одним из ключевых свойств процесса восприятия
текста.
Подобное состояние согласно А.И. Новикову
определяется особенностями содержания и структуры текста, наличия в нём имплицитного нового
знания, которое необходимо извлекать, а также
«информационных лакун», которые должны быть
заполнены в результате деятельности реципиента
по анализу и переструктурированию содержательных компонентов текста [10, с.23-24]. О наряжённости, как свойстве текста, вызывающем напряжение его читателя, высказывался В.Г. Адмони [2,с.6].
Изучая данную текстовую характеристику, А.В.
Лещенко предложила её дефиницию, в которой
учитывались жанрово-стилистические признаки
текста, а также связь её проявления с интеллектуальной и эмоциональной сферами воспринимающей текст личности [7]. Таким образом, можно признать, что напряжённость, создаваемая используемыми
в
тексте
лексико-грамматическими
средствами, задаёт уровень интеллектуального и
эмоционального напряжения реципиента текста,
без которого его восприятие и понимание невозможно.
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Опираясь на данное понимание роли явления
текстовой напряжённости как лингвистической и
психолингвистической характеристики текста,
обеспечивающей его понимание, было сделано
предположение о том, что не только сам факт переживания подобного напряжения, но и его интенсивность влияют на процесс восприятия текста. Причём следует учитывать не только интеллектуальное, но и эмоциональное напряжение реципиентов
текста. Для этой цели нами была предложена новая
структурная текстовая единица, отражающая содержательно-смысловую составляющую текста и
принимающая уровень эмоционально-интеллектуального напряжения реципиента текста в качестве
своей характеристики. Эта структурная единица –
референциальная точка. Для данной единицы было
предложено следующее рабочее определение: «Референциальная точка – это такой момент или такая
ситуация в художественном произведении, которая
меняет содержательный компонент сюжета,
направление и характер движения сюжетного времени» [3,с.106]. Элементы текста, выполняющие в
нём роль такого рода точек, согласно нашей гипотезе, должны характеризоваться высоким уровнем
напряжения читателя. На основании этих точек в
сознании реципиентов текста создаётся определённый образ структуры прочитываемого.
Опираясь на положение А.И. Новикова о двоякопроекционном характере интеллектуальной деятельности личности при восприятии текста, когда
параллельно, либо с небольшой отсрочкой по времени, происходит как проекция содержания текста
на сознание воспринимающей его личности, так и
проекция хранящей в её сознании пресуппозиционных знаний на текст [11], мы предположили, что использование референциальных точек как средств
отражения степени текстовой напряжёности позволит эксплицировать некоторые стратегии, используемые читателями при восприятии текста, а также
то, в какой мере сознание реципиентов текста проецируется на текст и то, какую роль играют эмоциональные реакции в этом процессе.
Для верификации данной гипотезы в уфимском государственном нефтяном техническом университете был проведён психолингвистический
эксперимент. Он состоял из двух частей: первая
представляла собой прочтение текста художественного произведения и выделение в нём референциальных точек с одновременной оценкой уровня
эмоционального напряжения по шкале от 1 до
100%. Данная часть эксперимента представляла собой опрос испытуемых. Вторая часть коррелирует
по форме со второй частью классического эксперимента А.И. Новикова, где участникам предлагалось
написать краткие тексты (контртексты), отражающие их мысли по поводу прочитанного [11]. Подобное сочетание элементов эксперимента должно
было в значительной степени эксплицировать те
процессы и состояния, которые имеют место в процессе восприятия текста.
Материалом для эксперимента послужили три
произведения А. Кристи (“The Moving Finger”,
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“The Pale Horse”, “Endless Night”), данные в оригинале [16;17;18]. Выбор жанра произведений,
предлагаемых испытуемым для изучения, диктовался позицией В.Г. Адмони, согласно которой
произведения детективного жанра характеризуются максимальной степенью текстовой напряжённости [1,с.130] и, следовательно, предполагалось,
что получаемые от испытуемых реакции будут более репрезентативны. К участию в эксперименте
были привлечены студенты групп 1-2 курсов университета, в которых осуществляется углублённая
языковая подготовка.
В результате эксперимента, длившегося в течение 3-х месяцев, от испытуемых были получены
структуры, содержащие референциальные точки,
каждой из которых было присвоено числовое значение, коррелирующее с уровнем эмоциональноинтеллектуальной напряжённости реципиентов детективного текста.
Изучая полученные от респондентов структуры, которые, следует отметить, были репрезентированы в виде графиков, были отмечены моменты,
как сближающие понятие «референциальная
точка» с понятием «смысловая веха» в отношении
того, в какой степени они эксплицируют процесс
восприятия и понимания текста, так и отличающие
их.
Прежде всего, следует отметить, что полученный в результате эксперимента компонентный состав текстовых структур в значительной степени
отличается от общепринятого в литературоведении
членения текста на блоки («завязка», «кульминация», «развязка»). В этом отношении проявляется
совпадение между «референциальными точками»
и упоминаемыми у А.И. Новикова «смысловыми вехами» [10, с.70, 157].
Следующим элементом сходства между
«смысловой вехой» и «референциальной точкой»
является то, что в обоих случаях имеет место свёртывание содержания текста до точечного объёма. В
этих точках имеет место, как указывали в своих работах Н.И. Жинкин [6, с.84] и А.И. Новиков
[10,с.134], компрессия содержания текстовых фрагментов.
Структуры, построенные испытуемыми по
принципу выделения референциальных точек, могут быть подвергнуты нескольким видам анализа, а
именно количественному и номинативному. Количественный анализ позволяет проанализировать
следующие явления:
1) Степень детализации информации в процессе прочтения текста;
2) Степень компрессии текстового материала в сознании реципиентов текста.
При количественном анализе полученных от
испытуемых структур были выявлены следующие
группы ответов испытуемых, отражающих степень
детализации текстовой информации при прочтении: поверхностный анализ текста, углублённый
анализ текста и детальный анализ. В качестве дополнительного критерия для выделения групп ответов было принято наличие или отсутствие представленных испытуемыми контртекстов. В первом
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случае количество выделенных точек составляло от
4 до 9, при отсутствии конктртекстов. Во втором от 5 до 9, причём контртексты прилагались к графикам, сделанным испытуемыми. В третьем случае
количество точек составляло от 8 до 35 единиц.
Очевидно, что структура, состоящая из 4-х элементов в первой группе ответов, свидетельствует либо
о крайне поверхностном подходе при восприятии
текста, либо о факте информационной гиперкомпрессии, когда в сознании реципиента текста создаются сверхнасыщенные смысловые блоки, либо о
редукции содержания текста до минимального количества значимых компонентов. В этом случае интересной представляется мысль о том, насколько
адекватным могло бы быть воспроизведение текста
с опорой на данную структуру, однако в данном
эксперименте подобная задача не ставилась. Структуры, относящиеся к группе детального анализа,
позволяют рассмотреть степень дискретности восприятия текстового материала. Структура, характеризующаяся максимальным количеством референциальных точек, отражает тот факт, что для данного реципиента текста (испытуемого А.К.)
каждый момент жизни героев в романе, как связанный с его криминальной составляющей, так и несвязанный, представляет источник высокого эмоционально-интеллектуального напряжения, где ситуация
подвергается
одновременно
и
интеллектуальному переструктурированию и аксиологической оценке.
Номинативный анализ именований, присваиваемых выделяемым испытуемыми референциальным точкам, позволяет выявить тот эмоциональный
комплекс, который активизируется в сознании реципиента текста. Для некоторых испытуемых,
представивших детальный анализ текста, номинации референциальных точек выразились не в одном
слове, а в целом словосочетании. Показателен в
этом смысле набор номинаций, представленный испытуемым А.К. Вот примеры некоторых обозначений, данных им событиям в тексте романа “Endless
Night” [18]:
1) «Конец твоего пути предопределен его
началом…» (соответствует экспозиции в романе);
2) Странное проклятье;
3) Любовь с первого взгляда;
4) Влюблённая женщина поступает решительно и ничего не боится;
5) Прошлое не проходит;
6) Только Элли…
В данной сокращённой структуре пункты 2-5
соответствуют завязке и основной части произведения. Пункт 6 соответствует эпилогу романа.
Как видно из данных именований, в случае выделения референциальных точек, которое, как было
сказано выше, происходит с учётом не только содержательной значимости выделяемого сюжетного
элемента для общего развития повествования в тексте, но и принимая во внимание уровень эмоционально-интеллектуального напряжения реципиента
текста, имеет место не абсолютно полная свёртка
содержания текста, а частичная, репрезентированная в виде словосочетаний или предложений. Здесь
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также имеет место достаточно высокий уровень
обобщения, что отражается в том, что используемые испытуемым лексические единицы по своему
значению очень далеки от тех, что используются в
тексте произведения. Отражая таким образом сообщаемое в тексте в подобного рода обобщённом
виде, номинации референциальных точек также репрезентируют объём эмоциональной составляющей в процессе восприятия текста романа. В данном случае можно наблюдать следующие формы
эмоционально-интеллектуального реагирования:
1) Оценка (номинация 2);
2) Вывод (номинации 3,5);
3) Вывод + оценка (номинация 6).
На основании данного анализа можно сделать
вывод о том, что референциальная точка, качественно отличаясь от «смысловой вехи» по параметру оценки уровня эмоционально-интеллектуальной напряжённости, возникающей при восприятии текста детективного произведения, приводит
также к качественному отличию в её именовании
(оно становится более расширенным).
Другое отличие референциальной точки от
«смысловой вехи» также является качественным.
Построенные на основе референциальных точек
структуры могут отражать искажение последовательности событий в сознании их автора (реципиента текста) по отношению к тому, как развивался
сюжет в анализируемом детективном произведении. Подобное явление можно наблюдать в ответе
испытуемого Д.Х., анализировавшего произведение “The Moving Finger”[16]. В его анализе момент
появления в романе Мисс Марпл и момент убийства служанки Агнес перепутаны местами. Данный
факт может объясняться тем, что для него одно событие вызвало большее эмоционально-интеллектуальное напряжение, чем другое, из-за чего временная их иерархия претерпела изменения в его сознании. Вместе с тем, структуры, построенные на
основе «смысловых вех», обеспечивают адекватное
и последовательное воспроизведение исходного
текста, без искажений. Подобное явление можно
объяснить тем фактом, что данные средства, отражающие процесс восприятия текста, различны по
своему функционалу. «Смысловые вехи» имеют целью создавать структуры, позволяющие обеспечивать адекватную вторичную текстовую деятельность индивида на основании некоторого исходного текста (пересказа, реферата и т.д.).
Референциальные точки направлены на отражение
содержательной составляющей текста с учётом
оценки уровня эмоционального и интеллектуального напряжения, возникающего при восприятии
текста. Возникающие при процессе выделения такого рода единиц транспозиции могут быть значительны, так как в этом случае задача достаточно
близкого по содержанию воспроизведения исходного текста не ставится.
Итак, на основании проведённого анализа
можно сделать следующий вывод: референциальные точки представляют собой новый инструмент
анализа восприятия текста, так как, в отличие от
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иных подобных инструментов, например, «смысловых вех», принимают во внимание не только интеллектуальное, но и эмоциональное напряжение реципиента при восприятии и анализе содержащейся
в тексте информации. Являясь, подобно «смысловым вехам», разновидностью свёртывания текстового содержания, они, тем не менее, имеют качественные отличия от них в объёме свёртывания
(«референциальные точки» в меньшей мере по
сравнению со «смысловыми вехами» сокращают
текст, что проявляется в их номинативных характеристиках), а также в степени корреляции между сюжетной структурой исходного текста и структурой,
полученной на основании выделения референциальных точек (в последнем случае объём текстовой
транспозиции будет определяться степенью активности реагирования реципиентов текста на его содержание).
Исследования в области изучения восприятия
текста, проводимые с использованием данной единицы в качестве инструмента, могут эксплицировать некоторые процессы, протекающие в сознании
реципиентов текста при их восприятии. В сочетании с классическим методом контртекста А.И. Новикова [11], они могут позволить понять как некоторые внутренние механизмы восприятия текста,
так и то, какое отражение их работа находит на
внешнем, вербальном уровне.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено исследование по возникновению ошибок при контрольном списывании текста
на русском языке испытуемыми из Китая и Вьетнама. Анализ результатов проведенного исследования репродуктивных текстов, полученных при контрольном списывании, показал, что испытуемые из Китае
чаще порождают безошибочные тексты и тексты с минимальным количеством ошибок. При буквальном
воспроизведении текста типичными являются следующие типы ошибки: пропуски, перестановка букв,
вставки, заменабукв, написания строчных и прописных букв, слитное / раздельное написание слов, пунктуационные ошибки. Типы ошибок иностранных студентов их разных стран во многом является сходным.
ABSTRACT
The article discusses a study on the occurrence of errors in the control copying of text in Russian by subjects
from China and Vietnam. The analysis of the results of the study of reproductive texts obtained during the control
copying showed that the subjects from China more often generate error-free texts and texts with a minimum number of errors. When literally reproducing the text, the following types of errors are typical: omissions, rearrangement of letters, insertions, replacement of letters, spelling of lowercase and uppercase letters, merged / separate
spelling of words, punctuation errors. The types of mistakes foreign students make from different countries are
largely similar.
Ключевые слова: репродукция, зрительное восприятие, нарушения точности, ошибка, русский язык,
иностранные студенты.
Keywords: reproduction, visual perception, violations of accuracy, mistake, Russian language, foreign students.
Зрительное, или визуальное, восприятие
можно определить как способность истолковывать
информацию, достигающую глаз через свет видимой области спектра. Результатом интерпретации,
которую выполняет наш мозг на основе этой информации, является то, что известно как зрительное
восприятие или зрение.
Учебное действие, связанное со зрительным
восприятием текста и его буквальным воспроизведением называется списыванием. Оно включено в
программу развивающего обучения не только как
один из видов орфографических упражнений для
безошибочного копирования текста, также для
того, чтобы обеспечить совмещение смысловой и
орфографической ориентировки в процессе чтения.

Объектом нашей работы является списывание
как визуальный тип текстовой репродукции
[Ионова, 2005]. Списывание — передача в письменной форме зрительно воспринимаемого (в момент
записи) слова, предложения, текста [Рамзаева,
1979, с. 357]; это особый вид письменных упражнений, который используется при обучении технике
письма, каллиграфии и формировании природной
грамотности.
Классификации видов списывания как обучающего действия подробно представлена в работах
М. М. Разумовской, О. В. Большаковой, М. Р.
Львова, Н.Н. Алгазиной, М.Н. Степиной.
О. В. Большакова в своей работе выделяет следующие виды списывания:
- списывание с готового образца
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- списывание с дополнительными заданиями
- выборочное списывание
- списывание с группировкой [Большакова,
2019, с. 1].
М.Н. Степина в своей статье пишет, что списывание – это упражнение, состоящее в записи обозреваемых текстов. В зависимости от того, требуется ли от учащихся в процессе списывания выполнение каких-либо заданий или нет, различают
списывание без заданий и списывание с заданиями
[Степина, 2013]. В первом случае списывание без
заданий заключается в дословном списывании с
текста. Важно различать списывание без заданий
двух видов: списывание – копирование; простое
списывание. Во втором - списывание либо предшествует выполнению того или иного языкового задания (грамматического или орфографического), которое проводится на материале списанного текста,
либо включает в себя дополнительные задания
(вставку букв или слов, изменение форм слов и т.
п.).
М.Р. Львов различает два основных вида списывания: неосложненное (с готового текста);
осложненное, т. е. с дополнительными заданиями
[Львов, 1988, с.196]. В работах П.С. Жедек, М.С.
Соловейчик, Н.С. Кузьменко выделили операции и
действия характерные для списывания: прочитай
предложение, чтобы понять и запомнить его; прочитай и повтори, чтобы понять и запомнить его; повтори предложение, не заглядывая в текст, чтобы
проверить, запомнил ли его; отметь опасные места;
выдели орфограммы в списываемом тексте; прочитай вслух так, как написано; не глядя на запись,
также повтори; повтори, не глядя в текст, предложение так, как проговаривал последние два раза;
пиши, диктуя себе, как было написано; отмечай
опасные места; проверь - читай по слогам и слушай
себя – все ли звуки обозначены; сверяй опасные места – все ли отмечены, правильны ли буквы; проверь написанное [Соловейчик, Кузьменко, 2002;
Жедек, 1993; Репкин, 1993].
В соответствии с приведенной выше классификацией видов текстовой деятельности списывание,
которое исследовалось в нашем исследовании, относится к типу буквального воспроизведения, которое связано с переписыванием текста без пропуска
букв и дополнительных заданий. Цель таких действий – воспроизвести текст правильно, без ошибок
и искажений. Репродуктивное воспроизведение
при этом предполагает буквальную передачу письменного текста, который находится перед глазами
учащегося и к которому он может обращаться постоянно. Контрольное списывание служит способом проверки сформированности умения списывать с печатного или рукописного текста, обнаруживать
орфограммы,
определять
границы
предложений и правильно оформлять их на письме.
Т.Г. Рамзаева, М.Р. Львов определили правила,
адресованные ученику и которые кратко отражают
то основное, что направляет формирование рассматриваемого умения:
прежде чем начинать списывать, прочитай целиком все, что нужно списать;
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слово в каждом предложении подели на
слоги и диктуй себе по слогам;
сравни свою запись с тем, с чего списывал [Рамзаева, Львов, 1979, с. 357].
Несмотря на буквальность и кажущуюся механистичность действий учащегося при списывании,
этот вид деятельности нельзя расценивать как механическую деятельность, бездумное копирование.
Репродукция текста понимается как вид речевой деятельности, состоящий из восприятия текста, его
смысловой переработки и последующего пересказа
или переписки подробно, сжато или выборочно.
Текст в репродуктивной деятельности является, с
одной стороны, объектом восприятия и смысловой
переработки, с другой, – результатом этой деятельности [Сачкова, 2014].
С целью исследования ошибок в процессе переписывания текста у иностранцев, мы провели
контрольное задание по буквальному воспроизведению письменного текста. Оно проводилось в Государственном институте русского языка имени
А.С. Пушкина в двух группах студентов-иностранцев.
С испытуемыми было проведено предварительное социолингвистическое анкетирование:
каждый из них должен был заполнить анкету. Как
показал анализ анкет участников исследования, испытуемые представляли возрастную категорию людей от 18 до 23 лет, все являлись студентами Гос.
ИРЯ им А.С. Пушкина; 25 человек являлись носителями вьетнамского языка, 25 человек – носителями китайского языка. В России они проживают 13 года. Некоторые студенты изучают русский язык
2 -3 года, и другие уже 4 года, т.к. перед приездом
в Россию они учили русский язык в своей стране.
Работа по проведению исследования особенностей результатов контрольного списывания русскоязычного текста иностранными студентами состояло из трёх этапов.
На первом этапе был составлен текст для списывания. Он представлял собой связный публицистический текст информационного характера об истории Олимпийских игр объемом менее 1 стандартной страницы печатного наботра, состоящий из 4
абзацев. Содержательно текст направлен на передачу в доступной, популярной форме фактов исторического характера, а также небольших историй
из античной мифологии. В нем представлены имена
собственные, даты, сложные образные и выразительно-изобразительные средства не использованы.
В ходе проведения исследования учитывались
особенности строя и письменности китайского и
вьетнамского языков, различия в письменных традициях изучения русского языка в этих странах.
В китайском языке, в отличие от русского, нет
склонений и спряжений, порядок слов в предложении играет ключевую роль для восприятия смысла
высказывания [Сюй Лончюань, 2017]. Во вьетнамском языке отсутствуют некоторые звуки и обозначающие их буквы, имеющиеся в русском (например: ж, ц, щ, й, ъ, ь). Вьетнамцы в русской речи не
различают шипящие звуки. В современной речевой
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практике они употребляют систему латинского
письмо, а русские - кириллический алфавит.
В отличие от русского звукового состава слова
во вьетнамском языке звуковой строй строго ограничен в отношении словообразующих элементов.
Слог в нем характеризуется определенной структурой. Количество звуков, их порядок и сочетаемость
нормированы. Около 80 % вьетнамских слов состоят из двух слогов. Количество звуков в них не
превышает четырех. В русском языке один слог может состоять из разного количества звуков [Юдина,
2012].
Второй этап исследования - проведение учебного эксперимента. Испытуемым был предъявлен
текст для контрольного списывания. Задание для
воспроизведения текста при контрольном списывании формулировалось следующим образом: две
групп иностранных студентов (вьетнамцев – 25 человек и китайцев – 25 человек) сами просмотрели
текст и имели возможность самостоятельно работать с ним при переписывании. Время выполнения
задания - 20 минут. Способ написания текста – произвольный (можно было писать ручкой или на компьютере при отключенном режиме проверки орфографии).
На третьем этапе были проанализированы
результаты письменной речи студентов-иностранцев и выявлены ошибки при контрольном списывании русскоязычного текста.
В ходе проведенного исследования результатов контрольного списывания текста об Олимпийских играх вьетнамскими и китайскими студентами
было установлено, что результатом буквальной репродукции письменного текста на русском языке
иностранцами достаточно редки были работы с абсолютно безошибочным воспроизведением исходного текста, гораздо чаще в переписанных текстах
содержались ошибки, нарушающие точность его
воспроизведения.
Проведя исследование нарушений точности
при исследовании ошибок, возникших при контрольном списывании текста на русском языке испытуемыми из Китая и Вьетнама, было установлено, что ими допущены следующие виды нарушения точности:
- графические (пропуски, перестановки, замена, вставка, смешение букв);
- орфографические (слитное / раздельное написание слов, написание строчных и прописных
букв);
- пунктуационные (постановка / не постановка
/ подмена знака препинания).
Наибольшее количество ошибок возникло у
испытуемых при графическом воспроизведении облика слов: смешение букв допустили 36% учащихся из Вьетнама и 32% учащихся из Китая. Частотным типом ошибки стала постановка, пропуск
или подмена знака препинания у 32% учащихся из
Вьетнама и 44% учащихся из Китая. Написание
прописных и строчных букв в начале предложения
и с именами собственными - у 28% учащихся из
Вьетнама и 40% учащихся из Китая. При этом
ошибка написания прописных и строчных букв в
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начале предложения – 24% учащихся из Китая и 4%
учащихся из Вьетнама, в именах собственных /
нарицательных - 24% учащихся из Вьетнама и 24%
учащихся из Китая.
Ошибка перестановок букв у китайских и вьетнамских студентов является наиболее редкой среди
других графических ошибок. Два студента из Китай (8%) переписали следующим образом: поскроее
(от: поскорее), ледовых (от: долевых); два вьетнамских студента (8 %): беовых (от: боевых), оснонвых
(от: основных). Так как строгой закономерности в
видах перестановок букв нами не было выявлено,
то можно считать такую ошибку результатом психологических факторов: невнимательностью, усталостью, особенностями зрения. Данные результаты
также соотносятся с наблюдениями методистов о
качестве письма носителей русского языка при
освоении ими его письменной формы.
Китайские и вьетнамские студенты допускали
следующие специфические ошибки письменной
речи при контрольном списывании с конкретным
текстом:
а) Пропуск букв. Студенты допускали пропуски как безударных гласных, которые подвергаются сильной редукции, так и ударных гласных или
пропуски согласных и гласных, стоящих близко
друг к другу в одной длинной слове. Например: некончаемых (от: нескончаемых), удоставались (от:
удостаивались), удиняют (от: удлиняют), упражниями (от: упражнениями), предоставляся (от:
предоставлялся), врмя (от: время), Олимпий – (от:
Олимпийский).
б) Перестановки букв. Этот тип неточностей
являются выражением трудностей анализа последовательности звуков в слове, а также недостаточного владения словообраовательной структурой
слова. Слоговая структура слов при этом может сохраняться без искажений, например: поскроее – поскорее, долевых – ледовых, беовых – боевых, оснонвых – основных.
в) Вставки гласных букв. Этот вид графических ошибок наблюдается обычно при стечении согласных (особенно, когда один из них взрывной),
например: поэтому что (от: потому что), вопоследствие – (от: впоследствие) или вставки слов:
богатые люди могли – (от: богатые могли).
г) Смешение букв. Студенты путают схожие
по написанию буквы. Например, самыми трудными
для дисграфика являются такие прописные буквы,
как х-ж, о-а, с-е, м-ш, л-я и т.д.
д) Замена букв, состоящих из разного количества одинаковых элементов: и - ш, ц - щ, п - т, л –м,
и - н. Например: спотрнвентарь (от: спортивентарь), обьявлять (от: объявлять), грахданин (от:
гражданин). Недописывание элементов букв,
например: без – бес, переровы – перерывы.
е) Слитное / раздельное написание слов. Эти
ошибки достаточно часто встречаются у иностранных студентов. Студенты часто пишут предлоги с
существительными или прилагательными, буквы
отдельно в слове. Примеры: небыло – не было, что
бы – чтобы, абедные – а бедные, в фило софии – в
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философии, вопервых – во-первых, во инам – воинам, от того – оттого. Известно, что слитное /
раздельное написание слов – это орфограмма в русском письме, она является сложной даже для самих
носителей языка. Для иностранных студентов, изучающих русское письмо, эта орфограмма особенно
сложна, потому что часто при написании они не
применяют правила, а заучивают графический облик каждого слова в отдельности.
ж) Ошибки в написании строчных и прописных букв (большая / маленькая буква). И китайские,
и вьетнамские студенты часто не пишут с прописной буквы первую букву в названиях, связанных с
религией, наименованием областей, городов: бог Бог, олимпийский - Олимпийский, в дневней греции в Дневней Греции, в элладе - в Элладе.
З) Пунктуационная ошибка (ошибки употребления знаков препинания). Данная ошибка связана
с неправильной постановкой знаков препинания в
предложении и является частотной для иностранцев, которые, по опросам обучающихся, мржет
быть связана с недооценкой роли пунктуации в русском письме.
50
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Таким образом, при контрольном списывании
иностранные студенты часто встречают следующие
типы ошибки: пропуски, перестановки, вставки, замены букв, написания строчных и прописных букв,
слитное / раздельное написание слов, пунктуационные ошибки. Чтобы снизить вероятность того, что
студенты при списывании делают ошибки, очень
важна помощь преподаватель с правильными методами обучения, системой упражнений. Преподаватель должен показать своим иностранным студентам ошибку, акцентировать на ней внимание и
предложить упражнения, в которых работа над данной графической сложностью выделяется как отдельный вид учебных действий.
Анализ результатов проведенного исследования репродуктивных текстов, полученных при контрольном списывании, показал, что испытуемые их
Китае чаще порождали безошибочные тексты и
тексты с минимальным количеством ошибок, однако и наибольшее число ошибок также характерно
для китайских студентов. Результаты показаны в
следующей таблице:

Вьетнамски…
Схема 1. Процент ошибок у китайских и вьетнамских студентов при контрольном списывании
При исследовании состояния количества ошибок, которые встречаются при буквальной репродукции текста, выявлено следующее:
- с работой без ошибок справились 8% китайских студентов, 5 % вьетнамских стдентов;
- в работах допустили 1-2 ошибки – 48% китайцев, 44% вьетнамцев;
- выполнили работы с 3-4 ошибками 20% китайских, 28% вьетнамских студентов;
- выполнили работы на самом низком уровне
(6 и более ошибок) - 8% студентов из Китая и 4% из
Вьетнама.
Проведенное исследование подтвердило выводы ученых о том, что репродуктивный текст – это
результат вторичного воспроизведения текста-основы, созданный на его базе и с большей или меньшей степенью точности отражает его содержание
[Ионова, 2006]. При этом педагог должен учитывать как структуру родного языка обучающегося,
уровень его освоения русского языка, так и специфику визуального восприятия как особого вида переработки информации. Русский язык, который
считается одним из самых популярных языков в

мире, а также наиболее сложным для изучения, обладает особой графической системой, из-за чего
изучающие его иностранцы часто сталкиваются со
многими трудностями в воспроизведении русского
текста.
Предполагаем, что приведенные здесь результаты исследования помогут педагогам и методистам более грамотно организовать процесс освоения иностранцами письменного русского языка, акцентировав внимание на выявленных нами
закономерностях визуальной обработки и воспроизведения текста.
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ABSTRACT
Jokes can often be used as an effective communication strategy in intercultural situations. Considering a
thorough understanding of what sort of jokes are appropriate for pedagogical purposes in ELT classes and specific
situations in authentic communication is essential for a teacher. This study aims to describe some principles of
selection, preparation and inclusion of jokes of different types for various communicative functions to develop
EFL learners’ critical cultural awareness. Naturally, there are opportunities and risks in bringing jokes to the English class, as there has to be an element of ambiguity at a certain degree that challenges the comprehension but
promotes the ‘fun’ that emerges out of the same ambiguity. Jokes in students’ first language incorporating intensive
cultural codes may be rather difficult to translate into the target language, and the language teacher has to make
quick decisions and strategies to employ a pragmatic competence. The findings may be useful to help develop
skills of distinguishing jokes for their usefulness in the classroom discourse, particularly when teaching listening
and reading comprehension skills in English.
Keywords: joke, intercultural competence, listening comprehension, intensive reading.
Introduction
Currently, many researchers and teachers of foreign languages point to the need to develop intercultural competence – students' understanding of the mentality and features of everyday life of citizens of the
country of the language being studied. According to
Sternin et al. (2003) it is recognized that intercultural
competence is as crucial an aspect of language learning
as linguistic competence, because cultural paradigms,
norms, and values determine the nature and content of
communication. As part of the development of intercultural competence, emphasis is placed on obtaining
country-specific knowledge. However, in addition to
mastering the knowledge of the country, it is necessary
for students to understand the norms of behavior and
mentality of the inhabitants of the country of the language is being studied. Underestimating the importance

of these components of culture can create cultural barriers to communication and significantly complicate
communication (Pavlenko, 2015). Humorous literature
of the countries of the studied languages is an extensive
stratum of culture that cannot be ignored when teaching
a foreign language, in particular, when teaching sociocultural competence in the process of teaching English
as a linguistic specialty, since English humor is less of
a literary genre, and more of a way of life for Englishmen. In our opinion, one of the important layers of culture necessary for unhindered communication is humor. Verbal humor in any society is a way to Express
emotions and establish contact between people. National humor reflects both cultural and historical realities, values, and traditions of society, so understanding
national verbal humor provides the key to understanding foreign culture (Kulinich, 1999). In understanding
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British culture, the ability to understand humor is particularly important, since humor is one of the cornerstones of British culture. According to the British researcher Kate Fox (2004), humor is the default mode of
English, permeating all aspects of communication.
Literature Review
The great Goethe said: "Humor is one of the elements of genius". And he is undoubtedly right, because
it is impossible to imagine a society that does not know
sadness and tears, however, as well as a society without
a sense of humor. One of the previous researches in this
field was provided by Hidayet Tuncay (2007) within
his dissertation. The author conducted research at
Higher School of Foreign Languages İstanbul Arel
University in which he focused on the research survey
based on three headings: culture - based, language - oriented and meaning - based. According to the results,
Tuncay (2007) concluded that using jokes may bring
some advantages and disadvantages to the classroom as
well as the teacher's teaching performance. Hidayet
Tuncay (2007) outlined some advantages:
−
it breaks the ice during teaching
−
it reduces TTT (teacher talking time), but increases STT (a student talking time)
−
it can contribute to a positive learning environment
−
it also helps students improve communication skills
−
learner inhibitions quickly disappear and it
helps develop a positive self-esteem
−
for a limited time, it helps teachers stay away
from the routine use of a coursebook
−
it may also bring a new insight for a
teacher’s teaching performance
−
Finally, it enables students to make use of
foreign language skills.
In contrast, using humor in English as a Foreign
Language classroom has some limitations that both
teachers and learners should overcome as follows:
−
it requires an effective joke-telling skill that
most teachers are afraid of
−
it requires subskills such as cultural understanding and catching the punchline in the first instance
−
jokes should be refined by teachers and classified
−
due to meaning ambiguity and a play on
words, some jokes may be difficult to understand
−
Some jokes are thought provoking and the
teacher should be patient enough to motivate students
to comprehend hidden meanings.
In despite of disadvantages, if the teacher uses appropriate jokes according to students' level, it can help
to improve several skills including listening, speaking,
and reading.
Other researchers (Smith & Wortley, 2017) compared the effectiveness of using humor in the online and
a traditional EFL classroom. According to Smith and
Wortley (2017), when humor is appropriate and delivered as part of the teacher's natural personality, students
can create more powerful connections with the material
and the teacher himself. As education continues to develop in both online and more traditional settings, the
use of humor requires approval and integration into the
learning process.
Safonova (2006) rightly argues that if you cannot
teach a sense of humor, you can teach the language of
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humor, which is part of the "socio-cultural portrait" of
the country of the language being studied. Understanding the language is only half of the task; in fact, you
need to be able to feel it. National humor provides a
great opportunity to feel the subtleties and peculiarities
of the language, as well as to eliminate of some stereotypes that do not reflect the reality.
English humorous texts are difficult to understand
for another reason: they reflect the attitude of the English to their cultural values. To learn to understand English humor, you need to know and understand English
culture. Understand-means that "a person, meeting in
the world around him with something new for himself,
includes this new, comprehending it, in the already
known and familiar to him, i.e., in the structures of
knowledge already existing in his consciousness"
(Haleeva, 2004). Those who understand are limited by
the cultural and historical tradition in which they live
and by their own experience.
In his work "Semantic mechanisms of humor"
Raskin (1985) introduces the concept of script, that is,
the context that is fixed in the minds of carriers of culture and a certain social experience. A scenario is a cognitive concept because it contains information about
something. The purpose of Ruskin's semantic theory of
humor was to find the conditions that would be necessary and sufficient for the text to be funny. Thus, according to Ruskin, a comic message produces a laughable effect if two conditions are met simultaneously:
1.
The cognitive basis of the text is two different scenarios;
2.
These two scenarios are opposite to each
other
In addition, humor as a universal phenomenon refers to the layer of subjective culture, which has psychological features and includes personal values and
patterns of thinking. According to Brockhaus and Efron
(2004), humor is, first of all, a special worldview based
on the rule of thought. Subjectivity of thought is the domain of humor. This is, in a certain sense, the mood and
state caused by the contrast between the world of the
ideal and the world of reality, expressed in a humorous
representation of life, representing a special image of
the worldview. There are three types of humor: mood
humor, image humor, and character humor. There are
also three degrees of humor: positive humor (optimistic); negative humor (satirical); and moderate humor
(ironic).
According to Medgyes (2005), students studying
a foreign language are happy to use humorous materials
in the classroom. He believes that humor should be included in the program because it, as a conductor of authentic cultural information, provides a bridge between
cultures, creates conditions for the practice of language
in an authentic context, while relieving the tension of
the audience. According to the author, humor enriches
the educational material, which increases motivation
and develops creative thinking.
In his research on the problem of teaching students
of linguistics to perceive humorous texts Yarmina
(2008) notes that the lack of understanding of English
humor to students for whom English is a specialized
subject is the result of an insufficiently formed "sociolinguistic competence". Developed sociolinguistic
competence necessarily includes familiarization of students with the realities of the British way of life, their
knowledge of the etiquette norms accepted in British
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society, understanding of the deep values of English society.
Methodology
In this study, the two groups at the same proficiency level (B2) were compared. Each group consisted
of 20 students. Firstly, a pre-test of 40 questions testing
the target vocabulary knowledge was implemented to
experimental and control group with no prior announcement. The pre-test was in the form of multiple
choice questions. Then, for experimental group 6 jokes
were selected. Within these jokes critical cultural
awareness words were randomly selected as the target
words of the study. Two pairs of jokes were formed and
each pair had the 20 of the target words. For the control
group two translation sheet of 20 isolated sentences,
each of which covered the same set of target vocabulary
items was prepared. The teaching process was implemented in two sessions, on the same day for two consecutive weeks. In each session the experimental group
was taught 3 jokes including cultural vocabulary items.
In contrast, control group was taught the same 20 target
words through translation sheet.
Findings
To measure the performance of both groups, a pretest, a post-test, and a retention test were administered
to the experimental group and to the control group. The
goal of the pre-test was to obtain base-lines which will
enable us to compare and evaluate the results of the
post-test. The goal of the post-test, which was administered after the culture teaching process, was to verify
the first hypothesis and to compare the students‟ improvement in their passive vocabulary which was
taught by means of 47 two approaches. The goal of the
retention test (delayed post-test) is to test the second
hypothesis.
The pre-test was administered to the both groups
on the same day. The raw pre-test scores of the experimental and the control group were used to calculate the
means and the standard deviations of the groups. The
average scores of the experimental group were calculated as 22.6 ± 5.29, the control group as 22.10 ± 6.15.
A Mann-Whitney U test analysis of the pretest for the
experimental and control group was computed, the z
value being 0.30 at the 0.05 level of significance. The
comparison of the mean scores of pre-tests of both experimental and control groups showed that they were
more or less at the same level of proficiency in terms of
the culture awareness.
The post-test scores of the two groups were compared after the instruction. The post-test was administered to the same groups after the vocabulary teaching
process. Its goal was to compare the groups‟ improvement in critical culture awareness. There was a significant difference within the experimental group as a result of the z value (-21.192) calculated by Wilcoxon
test. In other words, the experimental group increased
their culture awareness knowledge on the post-test as
well.
Conclusion

Sciences of Europe # 66, (2021)
After the instruction given to the groups in two different ways, the Post-test and retention test were administered to the groups. The quantitative results indicate that both groups performed better after instruction.
However, the experimental group performed significantly better on the post- and the retention tests than the
control group. The experimental group showed greater
meaningful progress from pre-test to post-test and
maintained this considerable level of achievement at
the time of retention testing one week later. This progress signifies a substantial improvement in the experimental group’s ability to learn and retain critical culture awareness through jokes.
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ABSTRACT
The urgency of the scientific task of improving public governance of national security in the context of overcoming the challenges associated with the pandemic and the trends of accelerated digitalization are underlined.
The analysis of the challenges facing public administration in the field of national security are conducted. The
necessity of developing approaches of public administration based on the value approach is proved. Prerequisites
for the formation of a value-oriented management of national security management are identified. Identified value
system. New tasks of public administration in the field of national security within the developed approach are
defined. The creation of a working group aimed at the implementation of value-oriented management of national
security with the use of digitalization is substantiated, the structure and main functions of the members of the
working group are proposed. It is concluded that the proposed developments have an impact on the value of flexible public security management, which can be embodied in the rapid and effective response to new challenges,
including those related to pandemics.
Keywords: public administration in the field of national security, values, value-oriented public administration, digitalization.
Formulation of the problem.
One of the most acute problems facing humanity
has been a pandemic of a new virus that affects almost
all countries of the world community. At the same time,
both the developed countries of the world, such as Italy,
France, Great Britain, the United States, and others belonging to the so-called conditional group "Golden Billion" and countries with much lower GDP per capita,
were virtually unprepared for effective confrontation
and combating this threat to the health and survival of
the world's population. Within the framework of national security policy to combat such threats and challenges to public security, the issue of digitalization of
Ukraine, in particular, the proper functioning of government, society, political, economic, social stability of
society is gaining real and significant importance, and
is virtually unexplored given similar external challenges on a global scale.
Analysis of recent research and publications.
Article 17 of the Constitution of Ukraine stipulates
that "Protection of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, ensuring its economic and information
security are the most important functions of the state,
the business of the entire Ukrainian people" [1].
The sphere of national security is the subject of
close and direct attention of the President of Ukraine
[2], the Verkhovna Rada of Ukraine [3] and all
branches of state and territorial power. Management of
national security in some aspects is sufficiently disclosed in research, in particular on energy security [4],
financial security of the state [5], socio-humanitarian
security [6].
However, Ukraine faces new challenges that need
to be addressed quickly, adequately, effectively and, if
possible, proactively.
Research in this area includes the methodology of
managing national security through identification and
monitoring of its indicators [7], analysis of the current
state of security sector reform in Ukraine [8], formula-

tion of functions and tasks of Ukraine's national security system in modern conditions [9], analysis of approaches to ensure the state security of Ukraine in the
modern conditions of European and Euro-Atlantic integration [10], etc.
Separation of previously unresolved parts of a
common problem.
However, these studies have hardly considered a
value-based approach and value-oriented management
in the application of national security in the current
challenges of the pandemic and digital trends. The basis
of this approach is proposed in [11], but not sufficiently
expanded. Therefore, the issue of applying value-oriented national security management in the context of
overcoming the challenges associated with the pandemic, and against the background of trends of accelerated digitalization, is relevant and requires scientific
analysis.
The purpose of the article.
The purpose of the article is analysis of challenges
facing public administration in the field of national security of Ukraine in modern conditions, taking into account the trend of digitalization, and, based on such
analysis, development of value-oriented approaches to
national security management using digitalization to
ensure flexibility of public administration to respond
quickly and effectively to new challenges, in particular
those related to pandemics.
Statement of the main material.
Within the system of public administration, digitalization can be understood as a separate phenomenon
that makes up the management system, which is based
on the use of electronic information equipment and
technologies and should provide high quality, efficient,
balanced and predictable results.
Among the main tasks that arise in the field of
public management of national security, ensuring the
proper functioning and functioning of Ukrainian society is perhaps the most important. As recent experience
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has shown not only in Ukraine but also in other countries, in the introduction of special restrictive measures,
such as closing borders, quarantine, restriction of public transport, closure of recreation areas, public catering, leisure, restrictions on mass movement, the bulk
citizens remained really limited in the implementation
of their usual way of life, and in addition the main blow
in addition to the medical sector was the sphere of labor, which significantly affected the income of the population, which in the case of a weak economic system
caused significant material losses. At the same time
there are significant changes in the structure of the
value system of society and the state.
At the same time, those sectors of the economy
that depend on or depended on digital technologies in
their activities, in particular, e-commerce, logistics industry related to the supply of goods and products,
online media, computer technology, online learning,
production essential goods and services through online
technology have been well kept afloat, and in some situations have even benefited economically from such
developments. Thus, the value of digitalization has become more important due to new trends.
Some owners of electronic platforms, such as Facebook, Ali Baba, Amazon, YouTube, have managed
to increase their capital and wealth. Instead, many of
those segments of the population whose activities could
not be transformed into electronic form and carried out
remotely suffered real losses.
In order to prevent the spread of coronavirus, the
authorities and sectoral institutions, in particular, the
Ministry of Internal Affairs, Social Security, Ministry
of Health, Ministry of Education and Science, hospitals, schools, universities, which belong to the system
of bodies providing national security in many cases,
were forced to restrict the provision of relevant services
to the public, especially in the absence of online translation of such services. At the same time, even the relevant translation, as in the case of schools and universities, confirmed the lack of proper and effective electronic information systems capable of ensuring a
quality learning process. The value of such systems,
therefore, has become much more relevant.
The only area where the digital management system was relatively well provided is the financial and
banking system, thanks to which its users, holders of
electronic debit and credit payment cards, were able to
make appropriate electronic transactions and pay,
sometimes without leaving home, bills for goods and
services. Of course, this result was achieved only because the largest capitalization and, consequently, modernization concerns the financial and credit sphere. In
this context, effective public administration in the area
of financial and budgetary relations and monetary policy should be aimed at ensuring at least optimal funding
for those areas that are of greater value to the state in a
pandemic.
In general, current trends related to accelerated
digitalization and the pandemic have made adjustments
to the value system of the state and society, which
should be revised. According to the results of the analysis, it is possible to identify the following values that
have been changed or acquired a different content and
can be considered for public administration:
−
the value of human life;
−
the value of effective public administration
reform in the medical field;
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−
the value of state security in the face of new
challenges;
−
the value of public administration flexibility
in responding quickly and effectively to new challenges, including those related to pandemics;
−
the value of proactive levers of economic
growth;
−
the value of digitization as such;
−
the value of digitization of public administration functions;
−
the value of uniting the citizens of the state
in response to challenges;
−
the value of strengthening the sovereignty
and independence of Ukraine.
Identified new or changed existing values require
systematization for their management, which, in turn,
implies the need to address new challenges of public
administration in the field of national security, among
which we offer the following:
1) introduction of a value-oriented approach in the
national management of national security, for which
purpose it is proposed to develop an appropriate concept for 2020-2030;
2) creation of an authorized body or working
group for the organization and implementation of
value-oriented management of national security of
Ukraine;
3) identification of national security values in all
areas of its provision through the creation of an appropriate register, the procedure for its updating and periodic updating of the register of national security values;
4) determination of the organizational structure of
value management at the state and territorial levels
through the development and consolidation of additional functions (changes in organizational structures)
in job descriptions of certain specialists and regulations
on units (regulations on central and territorial bodies of
state power and local government);
5) creation of tools for managing the values of national security at the state and territorial levels through
the development of appropriate conceptual and digital
tools;
6) introduction of value-oriented management at
the state and territorial levels using the approved concept, changed organizational (functional) structure and
on the basis of developed tools;
7) periodic monitoring of the value-oriented national security management system of Ukraine.
In the development of the value approach and its
institutionalization in public administration in the field
of national security, as well as to address the above
problems, we propose to create a working group on
value-oriented public administration, coordinated and
directed by the National Security and Defense Council,
as follows:
−
chairman of the working group, whose responsibilities include the management of the working
group and reporting on the results of its work to the National Security and Defense Council;
−
coordinator of the working group, whose responsibilities include the coordination of the working
group, organization and analytical support of its meetings
−
analyst of the working group, whose responsibilities include monitoring of value-oriented management of national security at the state level, analytical
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support of working group meetings, preparation of conclusions and proposals for the chairman of the working
group;
−
authorized representatives from each state
body, whose powers include ensuring national security;
−
mediator of the working group, whose responsibilities include assistance in resolving conflicts
in the implementation of value-oriented national security management;
−
a specialist (group of specialists) in digitalization, whose responsibilities include the management
of digitalization of the proposed functions of value-oriented management and the integration of such functions into a single information system.
The proposed structure, subject to its implementation and professional management, will allow for effective value-oriented public administration in the field of
national security through a combination of digitalization tools, value approach and levers of public administration.
Conclusions and offers.
Public administration in general and public administration in the field of national security in particular
face new challenges. Accelerating digital trends, on the
one hand, and those that can be effectively addressed,
pandemic challenges call for new approaches. The article proposes the approach of value-oriented public administration in the field of national security. The preconditions for the formation of the approach are determined, the corresponding system of values is identified,
among the main ones are determined: the value of human life; the value of effective public administration
reform in the medical field; the value of state security
in the face of new challenges; the value of flexibility of
public administration in implementing a rapid and effective response to new challenges, including those related to pandemics; the value of proactive levers of economic growth; the value of digitization as such; the
value of digitization of public administration functions;
the value of uniting the citizens of the state in response
to challenges; the value of strengthening the sovereignty and independence of Ukraine.
New tasks of public administration in the field of
national security within the developed approach are defined, among which: introduction of the value-oriented
approach in public management of national security,
creation of the authorized body or working group on the
organization and introduction of value-oriented management of national security of Ukraine, identification
of national security values in all areas of its provision
through the creation of an appropriate register and the
procedure for its updating, determining the organizational structure of value management at the state and
territorial levels, creating tools for managing national
security values at the state and territorial levels, etc.
The structure of the working group was proposed,
aimed at the implementation of value-oriented public
administration in the field of national security in six
main roles – chairman of the working group, coordinator, analyst, moderator, digitization specialists and authorized representatives of each state body. national security. It is noted that the proposed structure will allow
for effective value-oriented public administration in the
field of national security.

71
This research will realize the value of flexibility of
public administration in implementing a rapid and effective response to new challenges, including those related to pandemics, through a combination of digitization tools, values and levers of public administration.
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