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АННОТАЦИЯ  

Современные природные ландшафты находятся под воздействием различных факторов: природных 

антропогенных. Снежный покров является индикатором, как негативного антропогенного влияния, так и 

устойчивости природных характеристик ландшафта.  

ABSTRACT  

Modern landscapes are influenced by various factors: natural and anthropogenic. Snow cover is an indicator 

of how negative human impacts and the resilience of natural features of the landscape. 
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Геохимические показатели снежного покрова, 

как правило, используются для определения хими-

ческого загрязнения окружающей среды. Бес-

спорно, снег, длительное время накапливающийся 

на определенной территории, является объектив-

ным индикатором поступления загрязняющих ве-

ществ, в том числе тяжелых металлов. 

Однако, снежный покров выступает и важным 

связующим звеном в круговороте многих химиче-

ских элементов, определяющих особенность геохи-

мических процессов определенных природных 

ландшафтов. Постоянство, или незначительные из-

менения показателей химического состава проб 

снежного покрова могут свидетельствовать об 

устойчивости ландшафта. 

Под ландшафтом понимается конкретная тер-

ритория, однородная по происхождению и истории 

развития, обладающая единым геологическим ос-

нованием, однотипным рельефом, единообразным 

сочетанием почв и растительности и отличающаяся 

от других территорий структурой, характером вза-

имосвязи и взаимодействия между отдельными 

компонентами этой территории. По определению 

А. И. Перельмана (1972г.), ландшафт – это сложная 

неравновесная система, в которой происходит вза-

имодействие и взаимопроникновение элементов 

между породой, почвой, водами, воздухом, жи-

выми организмами. 

Исследования снежного покрова проводятся 

планомерно с 2002 года, в течение последних 15 

https://sibac.info/author/dmitrova-elena-sergeevna
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лет, студентами естественно-географического фа-

культета на Курском биосферном стационаре Ин-

ститута географии РАН. Стационар расположен на 

10 километров южнее Центрально-Черноземного 

природного биосферного заповедника им. проф. 

В.В.Алехина. С начала 60-х годов 20 столетия на 

его территории не проводились сельскохозяйствен-

ные работы и, следовательно, он может служить по-

лигоном для изучения динамики определенных по-

казателей.  

Топографически в окрестностях стационара 

располагаются небольшие, но достаточно устойчи-

вые во времени, лесные урочища. Породообразую-

щей породой в них выступает дуб черешчатый 

(Quercus robus) и клен татарский (Ácer tatáricum) с 

многочисленным подростом из бересклета евро-

пейского (Euonymus europaeus), крушины ломкой 

(Rhámnus frangula) и калины обыкновенной 

(Vibúrnum ópulus). 

На самом стационаре произрастают типичные 

европейские луговые степи, относящиеся к лесо-

степной природной зоне.  

Целинные степи сохранились только в запо-

веднике, местность вокруг заповедника почти пол-

ностью распахана. Эти степи и до сегодняшнего 

времени носят ясно выраженный разнотравный ха-

рактер, т.е. в травостое заметно преобладают дву-

дольные растения как по роли в аспектах и по коли-

честву видов, так и по весу в сене. Злаки также иг-

рают в сложении травостоя очень большую, но 

менее заметную сравнительно с разнотравьем роль. 

Среди злаков отмечается преобладание видов с бо-

лее или менее широкими листьями, а также господ-

ство корневищных и рыхлокустовых типов (недер-

новинных), что в соединении с обилием двудоль-

ных позволило В.В. Алехину (1934г.) называть 

северные степи степями «красочного разнотравия с 

широколиственными злаками». Степной травостой 

напоминает ковёр, его густота достигает четырёх 

тысяч экземпляров на площадке в один квадратный 

метр. С ранней весны до поздней осени в луговой 

степи, как в калейдоскопе сменяют друг друга 5-8 

красочных аспектов.  

Но самую главную роль для ландшафта играет 

биомасса растительного опада. На некоторых 

участках степи количество степного войлока со-

ставляет 4-8 т/га. Ежегодный опад луговых степей 

может достигать 20 т/га, около 50% общей био-

массы. При этом более 50-60% опада поступает 

непосредственно в почву в виде корней. В составе 

опада много зольных элементов (до 700 кг) и азота 

(до 150 кг/га).[1, стр. 17] 

Все это свидетельствует об уникальности 

условий геохимических процессов, происходящих 

при взаимодействии материнской горной породы, 

растительных сообществ, почвы и климатических 

особенностей территории и позволяет отнести его к 

типу биогенного ландшафта. Биогенным называ-

ется такой ландшафт, в котором живое вещество, 

поглощая и трансформируя солнечную энергию, 

обусловливает важнейшие черты миграции хими-

ческих элементов, определяет характер связи 

между атмосферой, гидросферой и литосферой. От 

того, как протекает биологический круговорот, 

сколько органического вещества образуется в ланд-

шафте, каков его состав, с какой скоростью оно раз-

лагается, зависит формирование ландшафтов. 

Ландшафты луговых степей кальциевого 

класса отличаются наибольшими биологическим и 

природным круговоротами. Биологический круго-

ворот поставляет в почву много органических ве-

ществ, и оснований не хватает для их нейтрализа-

ции. В результате в верхней части почвы развива-

ется слабокислая среда, в поглощающем комплексе 

появляется небольшое количество Н+. Для таких 

степей характерны выщелоченные и типичные чер-

ноземы с высоким содержанием гумуса и боль-

шими его запасами. 

Климатические условия типичны для лесо-

степной провинции юго-западных склонов Средне-

русской возвышенности и вносят свой вклад в рас-

пределение химических веществ по вертикальной и 

горизонтальной мощности ландшафта. 

Снежный покров представляет весьма харак-

терное сезонное явление. Рассмотрим снежный по-

кров как природный фактор сохранения устойчиво-

сти ландшафта.  

Снег оказывает большое влияние на все при-

родные процессы. Сплошной снежный покров 

предохраняет зимой поверхность от эрозии, дефля-

ции, солифлюкции, а весной при таянии является 

источником интенсивного проявления склоновых и 

эрозионных процессов. Снег оказывает влияние на 

атмосферное давление, осадки, влажность, темпе-

ратурный режим, запыленность атмосферы. 

С другой стороны, физико-механические свой-

ства снега, его строение и особенности распростра-

нения находятся в тесной зависимости от ланд-

шафтных условий территории. Снежный покров яв-

ляется зеркалом сезонного состояния природы и 

несет большую информацию о погодных явлениях. 

Мощность снежного покрова зависит от режима 

погоды в течение зимнего сезона, рельефа, расти-

тельного покрова и других физико-географических 

условий. По многолетним данным средняя мощ-

ность снега в Курской области (юго-западе Русской 

равнины) составляет 30 - 50 см.  

Распространение мощности снежного покрова 

на той или иной территории в целом зависит от 

местных условий. На открытых приподнятых 

участках, особенно в наветренных склонах, мощ-

ность снега обычно меньше, чем в понижениях и на 

подветренных склонах. В лесу за счет метелей 

снега больше, чем на открытых участках. 

Среди физических свойств снега особенно 

важны теплоизолирующие свойства. Они обуслов-

лены его плохой теплопроводностью. Поэтому 

почва, покрытая снегом, промерзает медленнее и на 

меньшую глубину по сравнению с оголенной тер-

риторией. Теплопроводность свежевыпавшего 

рыхлого снега наименьшая. Такой снег гарантирует 

наилучшую защиту почвы и зимующих под ним 

растений от охлаждения и промерзания. 

При исследовании снежного покрова обраща-

лось внимание на следующие свойства: продолжи-

тельность периода со снежным покровом, высота 
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снежного покрова, плотность и влагосодержание 

снега. 

Проанализировав динамику изменения коли-

чества осадков в лесостепных ландшафтах Курской 

области за период с 1965 по настоящее время, вы-

явлены разнонаправленные тенденции в динамике 

сезонных показателей. Так основной подъем зим-

них осадков произошел в 1965-1970 годы (Богаты-

рева, 2016).  

Количество осадков в зимний период за по-

следние десятилетие было нестабильным, о чем 

свидетельствует цикличность мощности снежного 

покрова, его плотности и водности. По данным 

наблюдений прошедшее десятилетие не отмеча-

лось резким изменением мощности снежного по-

крова, несмотря на периодичность теплых и холод-

ных зим. В большей степени увеличилось количе-

ство зим с малым водозапасом снега 

Основной статистический материал был взят 

из Метеорологического ежегодника Федеральная 

службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ФГБУ «Центрально-Чернозем-

ное управление по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды». Опорными пунктами 

стали города: Обоянь, как южный предел области, 

Железногорск, как северный предел и сам област-

ной центр Курск, как центр региона. Таким обра-

зом, было прослежено изменение снежного по-

крова в пределах области с севера на юг. Данные 

начала становления снежного покрова и его окон-

чания приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели дат первого и последнего снега 

год показатель Железногорск Обоянь По Курской обл. 

2007 
Первый снег, дата 15.10 05.11 11.10 

Последний снег, дата 02.05 02.05 04.05 

2008 
Первый снег, дата 06.11 18.11 06.11 

Последний снег, дата 08.05 27.03 08.05 

2009 
Первый снег, дата 30.10 30.10 30.10 

Последний снег, дата 21.04 26.03 21.04 

2010 
Первый снег, дата 22.10 28.10 13.10 

Последний снег, дата 23.04 19.03 23.04 

2011 
Первый снег, дата 17.10 18.10 02.10 

Последний снег, дата 11.04 29.03 20.04 

2012 
Первый снег, дата 29.10 31.10 29.10 

Последний снег, дата 03.04 04.04 06.04 

2013 
Первый снег, дата 01.10 14.11 27.09 

Последний снег, дата 08.04 31.03 08.04 

2014 
Первый снег, дата 03.11 28.11 18.10 

Последний снег, дата 06.05 14.04 06.05 

2015 
Первый снег, дата 09.10 22.10 09.10 

Последний снег, дата 21.04 21.04 22.04 

2016 
Первый снег, дата 27.10. 29.10 14.10 

Последний снег, дата 21.04 02.04 21.04 

 

По многолетним данным средняя продолжи-

тельность зимы в центральной части области со-

ставляет 136 дней. За период с 2007 по 2016 г. число 

дней со снежным покровом в среднем составило 

119 дней, т. е. примерно на 2 недели ниже нормы. 

На основании данных видно, что за весь период 

только в 2011, 2013 и 2016 г. показатель достиг 

нормы. А в 2007 и 2008 году снежный покров был 

около 100 дней. Наблюдается тенденция к сниже-

нию числа дней со снежным покровом. 

По данным снегосъемок среднее многолетнее 

значение высоты снежного покрова по Курской 

обл. составляют 14-16 см. Средняя мощность за 10 

лет составила немного выше нормы (17 см). Наибо-

лее снежные годы были 2010, 2013 и 2016 г., когда 

высота снежного покрова составила 20-25 см. В эти 

годы в зимний период отмечался значительный де-

фицит осадков при незначительной температуре 

воздуха. Следовательно, высота снежного покрова 

остается в пределах средних многолетних данных.  

По многолетним данным (за последние 50 лет) 

средний запас воды в снеге по Курской обл. состав-

ляет 46 мм, но за период с 2007 по 2016 г. среднее 

значение воды в снеге достигло всего 40 мм. И 

только в 2009, 2010 и 2013 г. запас воды был выше 

нормы. (рис.1) 
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Рис. 1 Динамика изменений максимального запаса воды в снеге, в мм. 

(Данилина Е., Худякова Е., 2017) 

 

Это увеличение снегозапаса отмечается, 

прежде всего, за счет значительного выпадения 

осадков превышающих норму (от 10 до 128 %). В 

тоже время в 2008, 2009 и 2015 г. в среднем наблю-

дался дефицит осадков на фоне высокой аномалии 

температур воздуха в феврале и марте (от 4.1 до 5.7 

˚С). В последнее 10-летие происходит снижение за-

паса воды в снеге.[2] 

Снежный покров накапливает в своем составе 

практически все вещества, поступающие, как из ат-

мосферы, так и из почвы. В связи с этим он обла-

дает рядом свойств, делающих его удобным инди-

катором устойчивости геохимических показателей. 

В ходе плановой снегомерной экспедиции 16 – 

18 февраля 2016 года был проведен отбор образцов 

снега в фоновых ландшафтах Курской биосферной 

станции и на территории Стрелецкой степи Цен-

трально-Чернозёмного заповедника. Образцы снега 

отбирались в стерильные пластиковые контейнеры 

в период максимального снегонакопления (фев-

раль). После фильтрации определялся рН, общая 

минерализация и химический состав снеговой 

воды. Для снега даются следующие пределы коле-

баний компонентов (табл. 2). 

Таблица 2. 

Химический анализ проб снега 2016г.(по данным Денисовой Е.А.) 
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Таким образом, данные морфометрического и 

химического анализа снежного покрова позволяют 

делать вывод, что показатели, характеризующие 

особенности снежного покрова 2016года в целом 

соответствуют многолетним данным.  

По типу снеговая вода является гидрокарбо-

натно-сульфатно-кальциевой. Общая минерализа-

ция для 6 компонентов составляет для снега 28,89-

81,04 мг/л. Повышенное содержание механических 

примесей, хлорид – ионов, а также ионов свинца и 

железа в пробах снега обусловлено воздействием 

выхлопных газов автомобилей, использованием хи-

мических реагентов для борьбы с гололедом и иных 

результатов деятельности человека. 

 

В 2017 году 19 февраля были взяты повторные 

пробы на участках 2016 года и получены резуль-

таты, отраженные в таблице 3. 

Таблица 3. 

Геохимические показатели проб снега в пределах природных (степь и лиственный лес) и ан-

тропогенных (пашня) ландшафтов в 2017 году. (по данным Денисовой Е.А.) 

 
 

Сравнительный анализ проб снега 2016 и 2017 

годов, показал, что в целом показатели стабильны и 

соответствуют природным нормам. 

Все вышеизложенное позволяет отметить, что 

природные условия формирования геохимических 

особенностей достаточно устойчивы и, следова-

тельно, могут служить одним из показателей устой-

чивости самих лесостепных ландшафтов. 
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Брендинг стал одним из основных направле-

ний современного маркетинга. Большое практиче-

ское значение приобретают исследования в области 

разработки брендов и управления ими, количе-

ственные оценки стоимости брендов и других пара-

метров. 

Брендинг является одним из мощных средств 

достижения маркетинговых целей, обеспечиваю-

щих долгосрочный эффект. Понятия «бренд», 

«брендинг» cтали общеупотребимыми и обычными 

в теории и практике маркетинга, в литературе, опи-

сывающей, как продвигать и продавать товары, ис-

пользуя для этого разнообразные средства.  

Однако в фармацевтической отрасли все еще 

нет единства мнений, и ведутся споры, - нужны ли 

бренды, целесообразно ли брендировать фармпро-

дукты? Тем не менее, практика показывает, что по-

строение сильных брендов является важнейшим 

конкурентным фактором в фapминдустрии.  

Существенные особенности фармацевтиче-

ского рынка накладывают свой отпечаток на про-

цессы формирования и продвижения лекарствен-

ных брендов. Отношение к фармбрендам потреби-

телей, врачей, аптечных работников во многом 

определяет содержание их покупательской и про-

фессиональной деятельности. Однако информация 

об этих процессах либо отсутствует, либо носит 

фрагментарный и противоречивый характер. В этой 

связи, рассматриваемые в статье результаты прове-

денного маркетингового исследования, суще-

ственно проясняют ситуацию в данной сфере, по-

могают работникам фармацевтического рынка и 

здравоохранения пользоваться более надежной и 

достоверной информацией. 

Фармацевтический рынок является одним са-

мых высокодоходных, сложных и активно развива-

ющихся секторов российской экономики. На этом 

рынке реализуются лекарственные средства не-

скольких уровней патентной защиты: бренды, дже-

нерики, МНН.  

Фармацевтические бренды способны предо-

ставить потребителю определенный набор характе-

ристик, свойств и преимуществ. [1,2] 

1. Свойства. У потребителя с тем или иным 

брендом ассоциируются определенные свойства и 

характеристики товара, которые необходимы для 

удовлетворения его потребностей. Эти свойства ис-

пользуются для рекламирования и продвижения то-

вара.  

2. Индивидуальность. Бренд является отра-

жением индивидуальности. При этом бренд будет 

привлекать тех покупателей, чье желаемое или дей-

ствительное восприятие соответствует образу, со-

здаваемому этим брендом. 

3. Преимущества. Потребители покупают не 

свойства, а преимущества. Поэтому для успешного 

продвижения бренда его свойства необходимо 

представить в виде преимуществ, которые могут 

быть как рациональными, так и эмоциональными.  
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4. Ценность. Бренд несет информацию о си-

стеме ценностей потребителя. При разработке 

бренда необходимо ориентироваться на ценност-

ную шкалу конечных потребителей, но и на кон-

кретные группы потребителей-врачей, чьи ценно-

сти совпадают с предлагаемым набором преиму-

ществ. 

Применительно к фармацевтическому бренду 

свойство «дорогостоящий» можно представить, как 

эмоциональную выгоду: «принимая этот препарат, 

я чувствую себя более важным и респектабель-

ным». Свойство «произведенный одной из ведущих 

фармацевтических компаний мира» можно пред-

ставить одновременно и как функциональную, и 

как эмоциональную выгоду: «я чувствую, что этот 

лекарственный препарат более эффективен, каче-

ственен и обладает меньшим количеством побоч-

ных эффектов». На основе преимуществ бренда ба-

зируется эксклюзивное торговое предложение, ко-

торое может быть одновременно и рациональным, 

и эмоциональным. 

С целью получения первичной информации в 

рассматриваемой сфере, нами было проведено ан-

кетирование по вопросам восприятия фармацевти-

ческих брендов медицинской общественностью. 

Были опрошены три совокупности специалистов, 

имеющих отношение к исследуемой проблеме: спе-

циалисты-фармацевты, работающие в аптеках; 

практикующие врачи; врачи госпитального сег-

мента (больницы, клиники).  

Всего было опрошено 15 тысяч специалистов в 

восьми крупнейших российских городах. Числен-

ность и состав выборочной совокупности неодно-

кратно апробированы, возможные ошибки нахо-

дятся в пределах статистической погрешности, Та-

ким образом, исследование является достаточно ре-

презентативным для всей страны. 

Рамки статьи не позволяют представить боль-

шой объем информации, поэтому здесь приводятся 

основные результаты опросов работников аптек, 

информация об опросах врачей будут проанализи-

рованы в нашей следующей публикации. 

Аптечная сеть является одним из важнейших 

звеньев российского фармацевтического рынка, по-

стоянно растущим и усиливающим свое влияние. 

Сегодня для эффективного развития аптечного биз-

неса необходимо применять современный марке-

тинговый инструментарий. Важно учитывать мне-

ния клиентов, оперировать их предпочтениями в 

формировании маркетинговой стратегии, направ-

ленной, в том числе, на формирование «лучшей ап-

теки» в глазах потребителей. 

Розничная аптечная сеть – это в первую оче-

редь системный инструмент совершенствования и 

контроля каналов сбыта, в которой можно получить 

информацию о значимости и частоте использова-

ния различных препаратов.  

Несмотря на возможность сегментации рынка 

по различным объектам, основное внимание в мар-

кетинге уделяется поиску однородных групп потре-

бителей. От правильно определенной проблемы за-

висит достижение конечного результата. Необхо-

димым условием сегментации является 

неоднородность ожидания покупателей и покупа-

тельских состояний; о важности критериев оценки 

практической применимости бренда можно судить 

по данным таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Важность критериев оценки практической применимости бренда (результаты опроса, в % от 

числа респондентов) 

Рейтинг Наименование критерия Значение, % 

1  Доступность для широкого круга 28,2 

2  Широта спектра показаний к применению 24,1 

3  Массовость области действия препарата 16,1 

4  Соотношение цена/качество 15,9 

5  Возможность комбинаторности с другими ЛС 15,7 

 

Наиболее важным, часто – решающим, крите-

рием оценки практической применимости бренда 

его доступность для широкого круга потребителей, 

а не для какого-то определенного сегмента. Широта 

спектра показаний к применению медицинского 

препарата также имеет большое значение при при-

нятии решения о покупке препарата. 

Основными отличиями выводимого бренда от 

существующих на рынке, уже известных брендов 

являются: оригинальность; наличие производства 

бренда в России; чистота действующих веществ 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Основные отличия выводимого бренда от существующих на рынке (результаты опроса, в % от 

числа респондентов) 

Рейтинг Наименование отличия Значение, % 

1  Оригинальность 21,6 

2  Наличие производства в России 16,9 

3  Чистота действующих веществ 16,4 

4  Время наступления эффекта 16,4 

5  Имя компании-производителя 16,2 

6  Длительность действия 12,5 

 

Лекарственные формы имеют различные свой-

ства и предназначены для наружного и внутреннего 

применения. Их изготавливают в аптеках или на 

фармацевтических предприятиях. Следует иметь в 

виду, что в зависимости от ряда условий (свойств 

лекарственных средств, характера заболевания) 

способы применения могут быть различными; раз-

личными могут быть и формы выпускаемых брен-

дированных лекарственных препаратов. По мне-

нию опрошенных, наиболее удобной и популярной 

формой являются лекарственные средства в таблет-

ках / капсулах - 36,4%; второе место занимают 

мази, линименты, пасты, суппозитории (для наруж-

ного применения) - 31,4%, третье место занимают 

жидкие лекарственные формы для наружного и 

внутреннего применения- 28,8%. 

Наиболее значимыми факторами, влияющими 

на выбор нового брендированного препарата для 

собственного применения, были названы: рекомен-

дация известного практикующего врача (17%), сто-

имость препарата (15%) и информационная доступ-

ность (15%). Немаловажным фактором при выборе 

лекарственного средства становится его цвет. Не-

которые цвета ассоциируются с особыми свой-

ствами предмета. Визуальная дифференциация 

имеет важное практическое значение, особенно для 

людей пожилого возраста, которым каждый день 

приходится принимать различные таблетки.  

В последнее время наблюдается определенный 

спад инновационной активности фармацевтиче-

ских компаний. Поэтому в последние годы ведущие 

инновационные фармацевтические компании осо-

бое внимание уделяют вопросам совершенствова-

ния методологии маркетинга оригинальных лекар-

ственных средств. Их цель — запустить на мировой 

фармацевтический рынок препарат-блокбастер и 

удерживать объем его продаж на максимальном 

уровне. Для того чтобы маркетинг оригинальных 

лекарственных средств был успешным, необхо-

димо тщательно продумать форму их выпуска, цвет 

и дизайн упаковки. Название бренда должно быть 

простым, понятным и запоминающимся. Быстрота 

повышения уровня интереса покупателей после вы-

ведения бренда на рынок представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Быстрота повышения уровня интереса покупателей после выведения бренда на рынок (резуль-

таты опроса, в % от числа респондентов) 

Рейтинг 

 

Время повышения уровня интереса покупателей  

 к брендовой продукции, после выведения ее на рынок 
Значение, % 

1   Первый месяц 26,40 

2   Первые полгода 24,70 

3   Первый квартал 19,70 

4   Первый год 19,40 

5  Интерес так и не возникает 14,50 

 

Судя по этим данным, название бренда нового 

лекарственного препарата становится известным 

потребителю в течение первого месяца, после вы-

ведения данного препарата на рынок.  

Фармацевтические компании не стремятся 

отождествить препараты-бренды с продуктами ши-

рокого потребления. Их главная цель — помочь по-

требителю отличить оригинальный высококаче-

ственный инновационный препарат от более деше-

вых генерических версий. Значимость факторов, 

которые могут повлиять на решение аптеки о за-

купке препарата представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Значимость факторов, которые могут повлиять на решение аптеки о закупке препарата (оценка по 

10-ти бальной шкале) 

Рейтинг Наименование фактора Средняя оценка, балл 

1  Стоимость препарата 6,10 

2  Указания руководства аптечного учреждения 6,10 

3  Активная рекламная кампания 6,03 

4  Рекомендация известного практикующего врача 5,98 

5  Массированная потребительская реклама 5,98 

6  Активность компании в работе с аптеками 5,86 

7  Методы стимулирования компанией работников аптек 5,76 

8  Достаточный уровень информированности по бренду 5,41 

9  Опыт собственного применения 5,38 

10  Акции дистрибьюторского звена 5,36 

11  Затоваренность полки данной категории 5,14 

 

Решающим фактором, влияющим на решение 

о закупке препарата аптекой, является стоимость 

препарата. Важность получения такой информации 

о бренде, с точки зрения работника аптеки, состав-

ляет 6,1 балла. А с точки зрения конечного потре-

бителя – около семи баллов, так как многие паци-

енты воспринимают бренды не просто как лекар-

ственное средство для лечения определенного 

заболевания, но как стиль жизни. Часто потреби-

тели отождествляют «априори» высокую стои-

мость препарата с его качеством. 

Поскольку некоторые препараты-бренды при-

меняются при определенных патологических со-

стояниях, которые простыми людьми не считаются 

болезнями, то они стали восприниматься как обыч-

ные продукты потребления.  

Таким образом, в результате исследования по-

лучен и проанализирован большой объем уникаль-

ной первичной информации, выявлены и количе-

ственно оценены факторы, определяющие отноше-

ние специалистов к различным лекарственным 

средствам. 

Обобщив результаты опроса в трех наиболее 

значимых сегментах (аптечном, практикующих 

врачей и госпитальном), можно сделать вывод о 

следующих главных причинах успешной реализа-

ции брендированных лекарственных препаратов: 

 наименование компании-производителя;  

 стоимость препарата, наилучшее соотно-

шение цена / качество; 

 указания руководства, что, в свою очередь 

зависит от степени информированности этого руко-

водства о бренде.  

Результаты анализа данных опроса помогли 

авторам получить объективную картину ситуации в 

области фармацевтических брендов и на отдельных 

сегментах фармацевтического рынка. Они были ис-

пользованы при составлении методик и разработке 

рекомендаций фармацевтическим предприятиям и 

аптечным сетям. В частности, разработана мето-

дика создания фармацевтических 

1.1.  

1.2.  

1.3.  

1.4.   

1.5.  

1.6.  

1.7. брендов 

1.8.  

1.9.  

1.10.  

1.11.  

1.12.  

1.13.  

1.14.  

1.15.  

1.16.  

1.17.  

1.18.  

1.19.  

1.20.  

1.21.  

1.22.  

1.23.  

1.24.  

1.25.  

1.26.  

1.27.  

1.28. с учетом особенностей сегментов 

рынка 

. Методика базируется, прежде всего на со-

ставленном алгоритме определения целесообразно-

сти выведения на рынок брендированных препара-

тов [1,2]  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено исследование туристской привлекательности территории Чеченской респуб-

лики с позиций формирования туристского продукта. Туристская привлекательность определена в контек-

сте таких понятий как «имидж территории Чеченской республики», степень насыщенности системными 

туристскими аттракторами, формирующими системный туристский продукт. Рассчитан показатель насы-

щенности системными туристскими аттракторами.  

ABSTRACT 

In the article the tourism attraction of Chechen republic is analyzed through the formation of a tourist product. 

Tourist attractiveness is defined in the context of such concepts as "the image of the territory of the Chechen 

Republic", the quantity of systemic attractors, which can be combined in the systemic tourist product. The index 

of quantity of systemic tourist attractors is calculated in this article. 

Ключевые слова: туристская привлекательность, системный туристский аттрактор, системный ту-

ристский продукт, туристские ресурсы, показатель насыщенности. 

Keywords: tourism attraction, systemic tourist attractor, systemic tourist product, tourism resources, index 

of quantity. 

 

В настоящее время Чеченская Республика яв-

ляется одной из динамично развивающейся терри-

торией в Российской Федерации. В настоящее 

время продолжаются активные работы, связанные с 

реализацией туристского продукта и формирова-

нием необходимых условий, позволяющих полу-

чать туристам комфортный, интересный и безопас-

ный отдых. Подобные действия руководства рес-

публики привели к тому, что, в первую очередь, 

увеличился турпоток в Чечню: по данным респуб-

ликанского правительства, в 2015 году республику 

посетили на 20% больше туристов, чем годом ра-

нее, а к началу 2016 года – на 50% больше относи-

тельно аналогичного периода в прошлом году [5]. 

Территориальной особенностью Чеченской 

республики является ее богатое культурно-истори-

ческое наследие и уникальная природа. Столица 

республики город Грозный уже сам по себе пред-

ставляет собой уникальный памятник националь-

ным традициям и деловой бизнес-центр. Внимание 

туристов может привлечь озеро Кезеной-Ам, а 

также средневековый некрополь Цой-Педе, Аргун-

ское ущелье, красоты альпийских лугов и многие 

другие достопримечательности. 

В настоящее время в экономических исследо-

ваниях довольно популярным становится понятие, 

характеризующее туристскую привлекательность 

территориальных образований, однако не вырабо-

тано единство его интерпретации. Ряд авторов [4,6] 

считают, что туристскую привлекательность 

можно определить с позиций видения туристов, а в 

качестве индикатора могут выступать объемы ту-

ристских ресурсов и туристский потенциал с соот-

ветствующей инфраструктурой. Экспертами Все-

мирного экономического форума, который прохо-

дил в 2007 году в Давосе, определены основные 

индикаторы туристской привлекательности для 

территории. К ним отнесены показатели, характе-

ризующие государственную политику в туристской 

сфере, особенности формирования туристского 

продукта, инфраструктуры, цены территориаль-

ного продукта и т.п. Особенно значимыми, по их 

мнению, являются факторы экологии и безопасно-

сти [2]. Среди общепринятых индикаторов турист-

ской привлекательности территорий в России назы-

ваются индикаторы, характеризующие экспорт и 

импорт туристских услуг; число турагентских и ту-

роператорских организаций; число коллективных и 

специализированных средств размещения; возмож-

ности транспортного сообщения; объекты куль-

турно-исторического значения, досуговые органи-

зации и т. п. 

Детальный анализ туристской привлекатель-

ности территории это достаточно сложное меро-



14 The scientific heritage No 13 (13),2017 

приятие, поскольку сопряжено с мониторингом ди-

намики ряда показателей различных видов эконо-

мической деятельности, что довольно сложно про-

следить в отношении такой территории как Чечен-

ская республика (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Место туристской привлекательности в системе управления Чеченской республики 

 

Повышение привлекательности территории 

республики, в большинстве случаев соотносится с 

маркетинговыми инструментами, предполагающие 

реализацию мероприятий по созданию и развитию 

положительных факторов, характеризующих дан-

ную территорию. То есть понятие туристской при-

влекательности необходимо рассматривать в кон-

тексте с такими понятиями как «имидж территории 

Чеченской республики», степень насыщенности си-

стемными туристскими аттракторами (СТА), фор-

мирующими системный туристский продукт 

(СТП), то есть является сложным интегрированным 

понятием, которое можно охарактеризовать целым 

комплексом взаимосвязанных характеристик.  

СТА – это комплекс объектов, относящихся к 

дополнительным туристским ресурсам, которые 

усиливают активность туристско-рекреационной 

системы Чеченской республики, созданные «с 

нуля» или переведённых из категории «не вызыва-

ющих интерес» в категорию туристской привлека-

тельности. 

Туристскую привлекательность возможно 

определять и с позиций ряда характеристик систем-

ного туристского продукта, формирующего инте-

рес к территории: туристско-рекреационных, ин-

фраструктурных, социально-экономических и дру-

гих [7]. Туристская привлекательность тесно 

связана также с мотивами путешествий, привлека-

ющих посещать Чеченскую республику. Турист-

ские потребности формируются исходя из следую-

щих групп факторов: �  

- факторы, характеризующие природно-гео-

графическое положение, климатические особенно-

сти, флору, фауну и др. К примеру, на территории 

Чеченской республики находится крупнейшее на 

Кавказе озеро Кезеной-Ам, которое возникло оно 

еще в древние века на месте обвала в горах, засы-

павшего ущелье в долине рек Каухи и Хорсум. Пло-

щадь поверхности озера Кезеной-Ам составляет бо-

лее двух квадратных километров. В районе озера 

замечательный климат – осадков здесь не много и 

практически круглый год в этих местах преобла-

дает солнечная погода, однако вода довольно про-

хладная, не выше 18-19 градусов. В зимний период 

озеро покрывается толстой коркой льда, толщина 

которого достигает 80-ти сантиметров. В этом 

озере обитает особенный вид форели с яркой окрас-

кой. Так же в этих местах встречается белая ба-

бочка «аполлон», что в свою очередь является по-

казателем чистоты здешнего воздуха; � 

- факторы, характеризующие социально-эко-

номическое развитие республики и ее культурный 

уровень, объекты культурно-исторического насле-

дия, язык, национальные особенности быта и т.п. 

Например, привлекает внимание средневековое че-

ченское жилье, башенные комплексы и боевые 

башни, буковый парк села Ведено, крепость-укреп-

ление, созданная в период Кавказских воин; � 

- факторы, характеризующие инфраструктура 

туризма: транспорт, гостиницы, санаторно-курорт-

ные предприятия, предприятия питания, досуга, 
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спортивно-курортные сооружения и др. В Сунжен-

ском районе Чеченской Республики открыт ле-

чебно-оздоровительный санаторий «Серновод-

ский». На территории санатория Серноводский рас-

полагается лечебный корпус, жилой и отдельные 

комфортабельные домики для съема. В горах Чечни 

строится крупный горнолыжный курорт "Ведучи". 

Он будет назван по имени древнего населенного 

пункта — «Ведучи». Таким образом, курортный 

комплекс будет самым комфортабельным и привле-

кательным комплексом, привлекающим как отече-

ственных, так и зарубежных туристов. Будет обору-

довано около 20 трасс с достаточно большим кило-

метражем, не менее 45 км. Сам же гостиничный 

комплекс будет иметь 5 звезд, в архитектуре плани-

руются элементы национальных древних чечен-

ских башен;� 

- факторы туристского предложения: экскур-

сионного, спортивного, развлекательного, курорт-

ного, рекреационного и прочих услуг.  

В настоящее время многие научные источники 

исследуют проблемы, связанные с мотивацией ту-

ристов и оценкой качества их обслуживания. Так, к 

примеру, оценку качества и уровня обслуживания 

на основе заполнения анкет (опросов) производят 

практически все отели, гостиницы и туристские 

фирмы Чеченской республики. Имеет распростра-

нение и интернет-опрос, связанный с оценкой каче-

ства и сервиса, который получили туристы при по-

сещении ряда достопримечательностей, как в са-

мом Грозном, так и других местностях республики. 

Однако, по набору параметров, заложенных в 

опросный лист, можно отметить, что некоторые по-

казатели характеризуют не саму туристскую при-

влекательность, а туристский потенциал, которым 

обладает Чеченская республика. Сам опрос прово-

дится, как правило, работниками туристских орга-

низаций, хотя рациональней бы было состав ре-

спондентов расширить за счет пользователей ту-

ристских услуг. Основными факторами, 

определяющими туристскую привлекательность, с 

нашей точки зрения, могут быть следующие: � 

- туристские ресурсы, имеющие привлекатель-

ность для потенциальных туриста, которые форми-

руют устойчивый туристский интерес, определяют 

туристские цели и ожидания;  

- инфраструктура;  

-уровень цен, учитывающих соотношение 

«цена-качество»; � 

- наличие информационной обеспеченности; � 

- благоприятные природно-климатические 

условия; � 

- безопасносное пребывание на территории Че-

ченской республики; � 

- благожелательность отношения местных жи-

телей к приезжающим туристам и пр.  

Наличие туристских аттракторов, которые 

формируют системный туристский продукт и опре-

деляют цели поездки, является важнейшими пара-

метрами, определяющие туристскую привлекатель-

ность территориального туризма. 

Однако при исследовании ресурсной обеспе-

ченности системного туристского продукта было 

определено, что важное значение в развитии ту-

ризма приобретают системные туристские аттрак-

торы, многие из которых в процессе туристского 

использования могут быть утрачены, в частности, 

водные и ландшафтные составляющие, береговые 

линии, памятники национального наследия [2].  

В этой связи необходимо определить вектора, 

характеризующие возможности, связанные с заме-

щением указанных ресурсных компонентов анало-

гами, предусматривающие также и возможность их 

восстановления. Подобные меры дадут возмож-

ность своевременной реализации мер, которые пре-

дупредят утрату ряда системных туристских ат-

тракторов и обеспечат возможность прогнозирова-

ния на перспективу. Поэтому, оптимизация 

системного туристского продукта Чеченской рес-

публики направлена, в первую очередь, на преодо-

ление статичности параметров ресурсов, то есть на 

многовариантное и многомерное использование. В 

этой связи, алгоритм расчета показателя, характе-

ризующего насыщенность территориального обра-

зования (Чеченская республика имеет в своем со-

ставе следующие 17 районов и 3 города республи-

канского значения -Аргун, Грозный, Гудермес) 

системными туристскими аттракторами должен 

быть скорректирован и дополнен факторами, кото-

рые характеризуют неопределенность, учитывают 

динамику утраченных и восстанавливаемых ат-

тракторов. 

 Пнста =  ∑
𝐴𝑖

То
∙ 𝐾𝑗

𝑛
𝑖=1   (1) 

где Пнста – показатель насыщенности систем-

ными туристскими аттракторами конкретного тер-

риториального образования  

 

Аi – величина показателя административного 

района 

 

ТО – величина показателя территории 

 

 – индекс территории,  

 

Кj – весовой коэффициент показателя 

Пнста =  ∑
𝐴𝑖

То
∙ 𝐾𝑗 ∙ ∑ ГЭК𝑀

𝑚=1
𝑛
𝑖=1  (2) 

 

где: ГЭК – индекс геоэкологической комфорт-

ности 

 

 – количество используемых в рас-

чете параметров 

 

Используя данные «Инвестиционной карты 

Чеченской Республики» [1] о количестве объектов 

– системных аттракторов туризма в регионе, нами 

рассчитан показатель насыщенности системными 

туристскими аттракторами. При этом в качестве ве-

сового коэффициента показателя принят удельный 

вес численности населения муниципального обра-

зования в численности населения всех муниципаль-

ных образований и удельный вес численности насе-

ления в общей численности населения республики 

для городов.  
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В последние годы развитие туризма в Чечен-

ской республике начало набирать обороты [3]. И 

это связано не только с развитием туризма на всей 

территории России. Для этого Комитетом по делам 

молодежи Правительства Чеченской республики 

была разработана программа формирования и раз-

вития туристской инфраструктуры республики. 

Главной задачей программы является разработка 

туристических маршрутов по историческим местам 

Чечни, с обязательным посещением древних памят-

ников архитектуры и мусульманских святынь. Так 

же предусматривается проведение различных спор-

тивных и развлекательных мероприятий. То есть 

внимание акцентируется по тем основным пози-

циям, которые формируют системные туристские 

аттракторы. Наличие определенных видов аттрак-

торов в республике, в свою очередь, влияет на фор-

мирование инфраструктуры туризма, которая раз-

вивается также и в зависимости от предъявляемых 

туристами требований. Чем больше разнообразных 

аттракторов, тем больше туристов он притягивает и 

тем интенсивнее развивается здесь инфраструктура 

туризма. На основании данных по температуре и 

скорости ветра, индекс геоэкологической комфорт-

ности пребывания на территории Чеченской рес-

публики равен 0,9, что говорит об очень высокой 

комфортности пребывания на территории. 

ГЭК =  
1 + 0,8

2
= 0,9 

Исходя из вышеизложенного, с учетом ин-

декса геоэкологической комфортности пребывания 

на территории, показатель насыщенности систем-

ными туристскими аттракторами Чеченской рес-

публики примет значения (таблица 1). 

Данные таблицы показывают, что наибольшая 

насыщенность системными туристскими аттракто-

рами присутствует в Грозненском, Шалинском и 

Урус-Мартановском районах. 

 

Таблица 1 

Показатель насыщенности системными туристскими аттракторами Чеченской республики 
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Пнста 3,96 2,58 13,40 11,54 0,10 9,01 2,24 1,82 4,99 0,24 12,89 13,17 0,05 0,39 2,45 2,64 

 

В соответствии с дифференциацией ресурсов, 

характеризующих сферу туризма в целом в Чечен-

ской республике, многие из них, по крайней мере, 

две группы из трех (культурно-исторические и при-

родно-ориентированные), могут быть безвозвратно 

потеряны в ходе их эксплуатации. Поэтому, зани-

маясь процессами оптимизации системного турист-

ского продукта, необходимо вести постоянный мо-

ниторинг и применять своевременные управленче-

ские решения в этом направлении. Что касается 

третьей группы ресурсов, а точнее, социально-эко-

номических, то они зависят от конъюнктуры рынка, 

и определяются именно рыночными параметрами. 

Хотя также необходимо постоянно контролировать 

систему их формирования, и что главное, использо-

вания, в процессе позиционирования территории 

Чеченской республики в качестве туристско при-

влекательной.  
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ABSTRACT  
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Дослідження проблеми інвестування еконо-

міки завжди знаходилося в центрі уваги економіч-

ної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції зачі-

пають найглибших основ господарської діяльності, 

визначають процес економічного зростання в ці-

лому. 

Питання ефективності управління інвестицій-

ною діяльністю досліджувалися такими зарубіж-

ними вченими як Г. Александер, В. Беренс, Л.Дж. 

Гітман, М.Д. Джонки, В.К. Фальцман, Т.С. Хачату-

ров, У. Шарп. Значний внесок у вирішення завдань 

активізації та прискорення інвестиційних процесів 

на підприємствах, створення дієвих інструментів 

управління інвестиційною діяльністю внесений в 

праці вітчизняних вчених-економістів. Дослі-

дження і опрацювання проблем інвестування підп-

риємств здійснено в роботах таких вчених, як І.А. 

Бланк, Н.М. Гуляєва, А.А. Пересада, І.В. Даниленко 

А.В. Гайдуцький, А. музиченьки, О.К. Драган, В.Г. 

Федоренко А.М. Ястремська, В.М. Хобта та інші. 

В умовах переходу підприємств на ринкові ме-

тоди господарювання значно зростає роль інвести-

ційної діяльності, покликаної забезпечувати норма-

льне функціонування підприємств в конкурент-

ному середовищі шляхом постійного вкладання 

коштів (капіталу) в їх розвиток і технічне вдоскона-

лення, в створення необхідних для сталої та ефек-

тивної роботи фінансових резервів і портфелів. Ін-

вестування дає імпульс для здійснення будь-яких 

процесів, будь-якої діяльності на підприємстві, по-

чинаючи з процесу створення, коли утворюється 

статутний фонд, і закінчуючи процесами реконс-

трукції (модернізації) підприємства або перепрофі-

лювання (диверсифікації) його діяльності [1, 2]. 

В даний час рівень інвестиційної активності 

підприємств залишається досить низьким, оскільки 

на багатьох з них інвестиційна діяльність обмежу-

ється в основному тільки формуванням необхідних 

оборотних коштів для виробничої діяльності та 

простим відтворенням вибуваючих основних виро-

бничих фондів; заміна або модернізація технологі-

чних процесів, впровадження нової техніки практи-

чно не здійснюються. Крім того, інвестування здій-

снюється тільки в матеріальній сфері. Інвестиції у 

фінансову сферу (випуск або придбання цінних па-

перів: акцій, облігацій), тобто в ту сферу, де «гроші 

роблять гроші», мають місце лише в поодиноких 

випадках, що є ненормальним для функціонування 

підприємств в умовах ринку.  

Нормальне функціонування промислового під-

приємства передбачає гармонійне поєднання трьох 

основних видів його діяльності: виробничої, інвес-

тиційної та фінансової. Економічна характеристика 

вказаних видів діяльності представлена на рисунку 

1, з аналізу якої можна зробити висновок про те, що 

основне призначення інвестиційної діяльності про-

мислового підприємства полягає в організації про-

стого і розширеного відтворення засобів і предме-

тів праці, а також інших активів підприємства. 

Тому під інвестиційною діяльністю, або інвесту-

ванням розуміється процес вкладення коштів (капі-

талу) у розвиток або підтримання на певному рівні 
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економічного потенціалу промислового підприємс-

тва.  

Основною метою інвестиційної діяльності 

промислового підприємства є забезпечення динамі-

чного розвитку підприємства. Організація процесу 

управління інвестиційною діяльністю на промисло-

вому підприємстві є досить складним і відповідаль-

ним процесом, який охоплював всі сторони його ді-

яльності і, в кінцевому рахунку, визначає тенденції 

і темпи розвитку виробництва. Це вимагає обов'яз-

кового дотримання при формуванні капітальних 

бюджетів низки загальнометодологічними принци-

пів, до основних з яких слід віднести їх стратегічну 

спрямованість, збалансованість, системність, ком-

плексність, альтернативність, адекватність і опти-

мальність, а також здійснення інвестицій у дві 

сфери: матеріальну і фінансову. Інвестиції в мате-

ріально-технічну сферу (капітальні вкладення) при-

значаються для поповнення, заміни та модернізації 

основних виробничих фондів, формування оборот-

них коштів, формування кадрів промислових підп-

риємств, виконання науково-дослідних та дослі-

дно-конструкторських робіт. Інвестиції у фінан-

сову сферу (портфельні інвестиції) призначаються 

для придбання цінних паперів, що використову-

ються, головним чином, для оптимізації структури 

капіталу промислового підприємства. Капітальні 

вкладення призводять до кількісних змін як в ма-

теріально-технічній, так і в фінансовій сферах 

діяльності промислового підприємства, в той час як 

портфельні інвестиції зачіпають тільки фінансову 

сферу. Тому саме цей вид інвестицій має перебу-

вати в центрі уваги при плануванні інвестиційного 

процесу на промисловому підприємстві. Це озна-

чає, що навіть при досить сприятливій кон'юнктурі 

фондового ринку портфельні інвестиції не повинні 

здійснюватися на шкоду виробничої діяльності 

промислового підприємства, визначальною в кінце-

вому рахунку умови його стійкого фінансового 

функціонування. 

 
Рис.1 Схема інвестиційної діяльності промислового підприємства 

Основні завданнями організації інвестиційної діяльності промислового підприємства представлені на 

рис. 2. 
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Рис. 2 Основні завдання інвестиційної діяльності промислового підприємства 

 

Більшість прийнятих інвестиційних рішень на 

підприємстві має безліч альтернатив, оскільки 

наслідки їх здійснення, як правило, зачіпають всі 

сторони діяльності підприємства та впливають на 

рівень використання всіх факторів виробництва. В 

якості прикладу розглянемо можливі варіанти інве-

стиційної задачі, що виникає при списанні за умов 

фізичного зносу верстата на промисловому 

підприємстві. Перший варіант – це нічого не ро-

бити, тобто вважати, що можна обійтися без нового 

верстата в умовах сформованої на даний момент 

кон'юнктури ринку промислової продукції. Другий 

варіант – взяти його оренду; третій – придбати но-

вий верстат. На перший погляд, здається, що всі 

можливі варіанти інвестиційного рішення об-

межуються трьома зазначеними альтернативами. 

Але насправді їх набагато більше, тому що, по-

перше, існують різні за ціною, продуктивності і 

терміну служби види зазначених верстатів і, по-

друге, мають місце різні способи і умови передачі 

верстатів в оренду. Навіть варіант «нічого не ро-

бити» має підваріанти, оскільки в цьому випадку 

необхідно вважати втрати від відсутності списа-

ного верстата в експлуатації, а ці втрати, в свою 

чергу, можуть бути різними в залежності від 

намічених варіантів стратегії діяльності промисло-

вого підприємства. Тепер уявімо, яке може впли-

нути прийняття якого-небудь варіанта даного інве-

стиційного рішення на рівень використання інших 

ресурсів. Не кажучи вже про грошові засоби, роз-

міри яких безпосередньо пов'язані з варіантом 

прийняття рішення, воно може також впливати і на 

потребу в робочих кадрах підприємства (напри-

клад, при розгляді варіантів оренди верстата з об-

слуговуючим персоналом і без нього), а також на 

потребу в матеріалах (при різних параметрах і про-

дуктивності робочого органу верстата). Все це свід-

чить про те, що вибір об'єктів і, отже, напрямків ін-

вестування (основний, оборотний капітал, кадри, 

наукові розробки, цінні папери і т. д.) – питання да-

леко не простий навіть на державному 

підприємстві, де кон'юнктурою ринку можна зне-

хтувати і можна розраховувати на протекціонізм 

держави. Що ж стосується недержавного підприєм-

ства, то для нього це питання часто є питанням 

«бути чи не бути» підприємству, т. к. від того, які 

саме інвестиційні альтернативи включені в розгляд, 

залежить і майбутня фінансова стійкість промисло-

вого підприємства. 

При розробці плану капітальних вкладень на 

промисловому підприємстві розрізняють два типи 

інвестиційного планування: ізольоване (окреме) і 

синхронні (спільне). При ізольованому плануванні 

інвестицій розглядаються можливі варіанти інве-

стиційних рішень без фіксації чи встановлення їх 

кількісної взаємозв'язку з рішеннями в інших сфе-

рах діяльності промислового підприємства (фінан-

сової та виробничої). Наприклад, потрібно скласти 

інвестиційну програму підприємства з заданого 

ряду альтернативних об'єктів інвестування (кожен 

з яких відрізняється від інших лише двома парамет-

рами: показниками витрат і доходів) за умови, що 

загальний обсяг інвестицій не повинен переви-

щувати встановленої величини. В даному випадку 

ні можливі варіанти фінансування даної програми, 

ні можливі варіанти виробничих характеристик 

об'єктів інвестування до уваги не приймаються. 

При спільному плануванні інвестицій окрім самих 

інвестиційних альтернатив враховуються їх 

взаємозв'язки з іншими сферами діяльності 
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підприємства – виробничої, або фінансової, або 

обома разом узятими. Наприклад, розглядаються 

варіанти інвестиційної програми підприємства, де 

змінними є не тільки об'єкти інвестування, але і роз-

міри фінансування, або виробнича потужність 

підприємства, або і те й інше разом. У цьому 

випадку, очевидно, що вибір інвестиційної про-

грами безпосередньо пов'язується з виробничими 

умовами її виконання та фінансування. Строго ка-

жучи, ізольоване планування інвестицій у загаль-

ному випадку слід розглядати як одну з приватних 

завдань, розв'язуваних в процесі їх змішаного пла-

нування, так як розробка варіантів плану капіталь-

них вкладень, як правило, базується на альтерна-

тивних стратегіях діяльності підприємства, що вра-

ховують усі умови його функціонування. Тому 

план капітальних вкладень на підприємстві являє 

собою вельми багатогранний, збалансований за 

всіма показниками документ, що відображає всі 

необхідні для його практичного втілення зміни як у 

виробничій програмі підприємства, так і в її фінан-

совому та ресурсному забезпеченні.  

Реальність виконання інвестиційної програми 

багато в чому залежить від фінансового стану, 

структури капіталу і можливості залучення нових 

джерел фінансування, які можуть бути виявлені 

лише в процесі визначення вартості капіталу 

підприємства. Крім того, без оцінки вартості 

капіталу неможливо встановлення мінімальної 

норми дисконту (норми прибутку підприємства), 

яка кладеться в основу розрахунків ефективності 

прийнятих інвестиційних рішень. 

Беручи до уваги, що фінансова діяльність 

підприємства з позичальниками і кредиторами ча-

сто опосередковується через ринок цінних паперів, 

формування їх оптимального портфеля є важливою 

інвестиційної завданням підприємства. Рішення 

цієї задачі передбачає отримання відповідей на такі 

основні запитання, що виникають у процесі порт-

фельного інвестування: які саме цінні папери ма-

ють знаходитися в портфелі підприємства, яке має 

бути співвідношення між прибутковістю і ризиком 

вкладень в різні фондові інструменти, які повинні 

бути розміри портфеля. Як вище зазначалося фор-

мування процесу управління інвестиційною діяль-

ністю на промисловому підприємстві вимагає 

обов'язкового дотримання при формуванні 

капітальних бюджетів низки загальнометодо-

логічними принципів, до основних з яких слід від-

нести їх стратегічну спрямованість, збалансо-

ваність, системність, комплексність, альтернатив-

ність, адекватність і оптимальність. 

Стратегічна спрямованість плану капітальних 

вкладень означає безумовне підпорядкування ро-

зв'язуваних при його складанні завдань цілям дов-

гострокового розвитку підприємства. Це пояс-

нюється тим, що капіталовкладення на відміну від 

поточних витрат підприємства по організації виро-

бничої діяльності звичайно є довгостроковими ін-

вестиціями і тому повинні оцінюватися з точки зору 

стратегічної перспективи розвитку підприємства.  

1. Збалансованість плану. Передбачає ув'язку 

прийнятих інвестиційних рішень з показниками і 

параметрами діючого виробництва. Це передбачає 

забезпечення взаємодії всіх елементів розроблюва-

ного плану вкладень (технологічних, ресурсних, 

організаційних, фінансових тощо) з іншими пла-

нами діяльності підприємства.  

2. Системність розробки плану. Передбачає 

врахування всіх можливих наслідків його ре-

алізації. В першу чергу, це відноситься до негатив-

них наслідків, які можуть виникнути із-за недооб-

ліку при плануванні кон'юнктури ринку, від-

сутність фахівців необхідної кваліфікації, 

фізичного та морального зносу основних фондів, 

загальноекономічних тенденцій і інших чинників, 

на перший погляд безпосередньо не пов'язаних з 

ефективністю конкретних інвестицій.  

3. Комплексність плану. Передбачає 

врахування при його складанні всіх видів витрат, 

робіт і заходів, необхідних та достатніх для забез-

печення заданих умов функціонування кожного 

об'єкта інвестування протягом його життєвого 

циклу. Наприклад, неприпустимо при вирішенні 

питання про покупку нової будівельної машини не 

враховувати витрати на її регламентоване технічне 

обслуговування, витрати на перекваліфікацію ма-

шиністів, можливість зниження вироблення в 

період освоєння нової техніки і т. д.  

4. Альтернативність плану. Означає його ба-

гатоваріантність – об'єктивну необхідність їх 

розгляду, як правило, досить великої кількості різ-

них можливих варіантів інвестиційних рішень. 

Слід підкреслити, що альтернативність забезпе-

чується тільки в тому випадку, коли розглянуті 

рішення є конкурентоспроможними, тобто мають 

не лише переваги, але й недоліки, і навпаки.  

5. Адекватність плану. Передбачає необхідну 

ступінь відповідності розглянутих умов його 

здійснення реальних умов діяльності підприємства. 

Ця вимога забезпечується шляхом використання 

достовірної інформації, а також шляхом 

урахування факторів ризику та невизначеності при 

складанні плану. Воно також означає, що покла-

дена в основу розробки плану модель інвестиційної 

діяльності підприємства повинна мати допустимий 

рівень абстракції, що забезпечує прийнятний рівень 

надійності прийнятих інвестиційних рішень.  

6. Оптимальність плану. Передбачає вибір з 

безлічі його альтернативних варіантів одного або 

декількох найбільш доцільних за заданим кри-

терієм [3].  

Управління розробкою та реалізацією інве-

стиційною діяльністю на підприємстві 

здійснюється в п'ять послідовних етапів:  

– визначення інвестиційної проблеми і вибір 

варіантів розвитку підприємства;  

– цілі реалізації обраних варіантів розвитку 

підприємства;  

– пошук можливих альтернатив (взаємо-

виключних способів або «проектів») рішення по-

ставлених інвестиційних проблем;  

– прогноз основних параметрів інвестиційних 

проектів;  

– оцінка ефективності альтернатив і прийняття 

планових рішень/ 
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На першому етапі визначають інвестиційні 

проблеми, що стоять перед підприємством, 

оскільки основним завданням планування капіталь-

них вкладень і є рішення цих проблем.  

Зазначені проблеми встановлюють у ході 

розгляду можливих стратегій діяльності підприєм-

ства, які можуть передбачати такі варіанти його ро-

звитку:  

– оновлення та модернізацію існуючих засобів 

виробництва;  

– збільшення виробничих потужностей;  

– впровадження нових технологічних про-

цесів;  

– перепрофілювання виробництва;  

– диверсифікацію виробництва.  

Вибір варіантів розвитку підприємства прово-

диться на основі укрупнених розрахунків їх 

порівняльної ефективності, що обумовлено прак-

тичною недоцільністю детального розгляду всіх 

стратегій діяльності промислового підприємства. 

На цьому етапі розробки плану капітальних вкла-

день допускається, що з усього різноманіття інве-

стиційних можливостей розвитку промислового 

підприємства може бути вибрано декілька їх 

варіантів. Наприклад, при розробці плану капіталь-

них вкладень промислового підприємства можуть 

одночасно передбачатися поряд з відновленням 

існуючого парку верстатів і устаткування і всі інші 

напрями його розвитку, зокрема:  

– збільшення виробничої потужності цеху;  

– впровадження нових технологічних про-

цесів;  

– освоєння нових видів робіт з будівництва ма-

лих мостів і труб;  

– створення спеціалізованих потужностей в 

порядку диверсифікації виробництва.  

На другому етапі в рамках обраних варіантів 

розвитку підприємства встановлюються цілі їх ре-

алізація, які в загальному випадку можуть бути різ-

ними: економічними, технічними, екологічними і 

соціальними. Наприклад, в якості критерію при 

оновленні верстатів може прийматися мінімальна 

собівартість виробленої продукції, при рекон-

струкції цеху – мінімальні екологічні втрати, при 

розширенні майстерні по ремонту верстатів – 

поліпшення умов праці. Якщо реалізація якихось 

варіантів розвитку передбачає досягнення кількох 

цілей, всі вони повинні бути відповідним чином 

скоординовані (упорядковані), в тому числі і шля-

хом складання в необхідних випадках «дерева 

цілей». При формуванні цілей інвестиційного пла-

нування на недержавних промислових підприєм-

ствах пріоритет зазвичай мають економічні кри-

терії, т. к. в кінцевому рахунку саме вони визнача-

ють умови сталого та конкурентоспроможного 

функціонування таких підприємств. На третьому 

етапі здійснюється пошук можливих альтернатив 

(взаємовиключних способів або «проектів») 

рішення поставлених інвестиційних проблем, які 

залежно від їх складності можуть бути простими і 

комплексними. Прості альтернативи вирішення ін-

вестиційної проблеми, як правило, не мають впливу 

на рішення інших інвестиційних завдань підприєм-

ства, т. к. вони розглядаються в рамках заданих об-

межень на її рішення. До таких альтернатив, напри-

клад, при вирішенні проблеми заміни фізично зно-

шених верстатів на нові відносяться різні варіанти 

інвестиційних витрат на придбання нових тех-

нічних засобів з різними параметрами робочих ор-

ганів, термінами служби та експлуатаційною 

надійністю, які визначаються в межах встановле-

ного розміру коштів. Комплексні альтернативи за-

звичай зачіпають багато сторін діяльності 

підприємства і тому часто впливають на рішення 

ряду суміжних інвестиційних проблем. До таких 

альтернатив слід віднести різні варіанти розвитку 

виробничої потужності окремого цеху, які охоплю-

ють не тільки різні способи підвищення виробни-

чого потенціалу реалізації, які в загальному 

випадку можуть бути різними: економічними, тех-

нічними, екологічними і соціальними. Наприклад, в 

якості критерію при оновленні верстатів може 

прийматися мінімальна собівартість виробленої 

продукції, при реконструкції цеху – мінімальні еко-

логічні втрати, при розширенні майстерні по ре-

монту верстатів – поліпшення умов праці. Якщо ре-

алізація якихось варіантів розвитку передбачає до-

сягнення кількох цілей, всі вони повинні бути 

відповідним чином скоординовані (упорядковані), 

в тому числі і шляхом складання в необхідних 

випадках «дерева цілей». При формуванні цілей ін-

вестиційного планування на недержавних проми-

слових підприємствах пріоритет зазвичай мають 

економічні критерії, т. к. в кінцевому рахунку саме 

вони визначають умови сталого та конкурентоспро-

можного функціонування таких підприємств. На 

третьому етапі здійснюється пошук можливих аль-

тернатив (взаємовиключних способів або «про-

ектів») рішення поставлених інвестиційних про-

блем, які залежно від їх складності можуть бути 

простими і комплексними. Прості альтернативи 

вирішення інвестиційної проблеми, як правило, не 

мають впливу на рішення інших інвестиційних зав-

дань підприємства, т. к. вони розглядаються в рам-

ках заданих обмежень на її рішення. До таких аль-

тернатив, наприклад, при вирішенні проблеми 

заміни фізично зношених верстатів на нові відно-

сяться різні варіанти інвестиційних витрат на прид-

бання нових технічних засобів з різними парамет-

рами робочих органів, термінами служби та експлу-

атаційною надійністю, які визначаються в межах 

встановленого розміру коштів. Комплексні альтер-

нативи зазвичай зачіпають багато сторін діяльності 

підприємства і тому часто впливають на рішення 

ряду суміжних інвестиційних проблем. До таких 

альтернатив слід віднести різні варіанти розвитку 

виробничої потужності окремого цеху, які охоплю-

ють не тільки різні способи підвищення виробни-

чого потенціалу промислового підприємства 

(наприклад, його реконструкцію, розширення, пе-

репрофілювання), але і різні варіанти його забезпе-

чення матеріальними, трудовими та фінансовими 

ресурсами. Саме наявність комплексних альтерна-

тив призводить до необхідності синхронного пла-
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нування інвестицій: багатоступінчастого ітератив-

ного підходу до розробки планів капітальних вкла-

день, забезпечення їх ув'язки з усіма іншими пла-

нами діяльності підприємства і, в першу чергу, з ви-

робничою програмою і графіками використання 

ресурсів. На четвертому етапі на основі аналізу об-

раних альтернатив проводиться прогноз основних 

параметрів інвестиційних проектів. Необхідність її 

зумовлена тим, що реалізація інвестиційних про-

ектів відбувається в майбутньому і, отже, інфор-

мація про умови їх здійснення може бути отримана 

тільки на основі прогнозних оцінок. Основними 

об'єктами прогнозування в інвестиційних проектах 

є життєвий цикл, динаміка витрат на створення 

(придбання), динаміка прибутків (ефектів) від 

функціонування і ліквідаційна вартість інвестицій-

них об'єктів. На п'ятому етапі здійснюється оцінка 

ефективності альтернатив і прийняття планових 

рішень. Оцінка ефективності альтернатив передба-

чає вибір критерію оцінки, обґрунтування методу 

розрахунку ефективності інвестиційних проектів, 

оцінку ризику їх здійснення. В результаті оцінки 

альтернатив за заданим критерієм формується одне 

оптимальне або кілька допустимих (найкращих) 

рішень, які служать основою для прийняття оста-

точного планового рішення. При цьому для його 

прийняття можуть використовуватися інші (не еко-

номічні) критерії оцінки. Найбільш серйозним фак-

тором зростання економіки в довгостроковій пер-

спективі є, безумовно, ефективне використання ін-

вестиційних ресурсів. У вітчизняній економіці за 

останні роки простежується активізація інвестицій-

них процесів. Але, незважаючи на це, в абсолют-

ному вираженні сукупний обсяг інвестицій явно не 

задовольняв реальної потреби української еко-

номіки в засобах.  

На думку аналітиків, до основних чинників, 

що стримують інвестиційну активність, відно-

сяться [4]:  

– висока залежність національного господар-

ства, державних фінансів і платіжного балансу від 

зовнішньоекономічної кон'юнктури при існуючій 

структурі ВВП;  

– надлишкові адміністративні бар'єри для 

підприємців;  

– недостатня правова захист вітчизняних та 

іноземних інвесторів, слабка правова практика;  

– досить висока ціна комерційного кредиту-

вання, незважаючи на помітне зниження ставок на 

фінансовому ринку;  

– відсутність ефективних механізмів транс-

формації заощаджень населення в інвестиції;  

– недостатній рівень розвитку фондового 

ринку. 

Отже, найбільш загрозливою проблемою інве-

стори вважають неадекватне і постійно мінливе за-

конодавство. Не менш вагомі – проблеми, пов'язані 

зі слабким забезпеченням прав власності і прав кре-

диторів, діями митних органів, ризиком змін у 

політичній сфері, нестійким макроекономічним по-

ложенням, нерозвиненим банківським сектором, 

системою українського бухгалтерського обліку та 

корупції. Галузеві проблеми залучення іноземних 

інвестицій тісно стикуються з не менш гострими 

регіональними. В Україні можливості економічної 

регіоналізації та наявні ресурси були належним чи-

ном не задіяні багато в чому саме через недостатнє 

врахування специфіки регіональних умов і фак-

торів, що стало однією з основних причин невисо-

кої результативності ринкових реформ і як наслід-

ком недостатньої конкурентоспроможності еко-

номіки. 
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АННОТАЦИЯ 

Одна из основных задач при разработке нефтяных месторождений заключается в максимально воз-

можном извлечении природных запасов нефти из недр земли. Для этого существует множество методов 

интенсификации нефтеизвлечения, однако при этом существует проблема водопритока при эксплуатации 

скважин, в данной статье рассмотрены оптимальные способы ограничения попутнодобываемой воды.  

ABSTRACT 

One of the main objectives in the development of oil deposits is as much as possible the extraction of natural 

oil reserves from the earth. There are plenty of methods for enhanced oil recovery, however there is a problem of 

water inflow in the operation of wells, this article describes the best ways to limit water. 

Ключевые слова: водоприток, эксплуатация, добыча, поддержание пластового давления. 

Keywords: water inflow, exploitation, production, formation pressure maintenance. 
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В настоящее время Российские нефтяные ком-

пании сталкиваются с всевозрастающим объемом 

попутной воды, добываемой при эксплуатации 

нефтяных месторождений. Наиболее остро эта про-

блема стоит в тех районах, где на месторождениях 

активно развита сеть поддержания пластового дав-

ления, закачивающая огромное количество воды в 

пласт [15]. Прорывающаяся вода значительно ухуд-

шает деятельность скважин, вплоть до полной при-

остановки деятельности. Опыт разработки место-

рождений показывает нам, что прорыв закачивае-

мых в пласт вод приводит к значительному 

обводнению скважин, при котором эффективность 

отбора нефти резко снижается. Это ведёт к возник-

новению перед инженерами-нефтяниками очень 

важной задачи - борьбы с обводнением добываю-

щих скважин [1,с.95; 2,с.17]. 

Приобское нефтяное месторождение  гигант-

ское по запасам месторождение углеводородов в 

России. Территориально расположено в Ханты-

Мансийском автономном округе, вблизи Ханты-

Мансийска. 

Борьба с прорывом воды в пласт ведётся на 

Приобском месторождении практически с самого 

начала освоения месторождения. В настоящее 

время использование методов ограничения водо-

притоков даёт хорошие результаты. Развитие этих 

результатов одна из важнейших целей инженеров-

нефтяников[2,с.21; 9.с.104]. 

Нефтяные компании стремятся к повышению 

эффективности добычи, и, как показывает прак-

тика, ограничение водопритоков является одним из 

самых быстрых и дешевых путей уменьшения экс-

плуатационных расходов и увеличения добычи уг-

леводородов (УВ) одновременно. Экономические 

показатели добычи воды в ЦДВ зависят от боль-

шого количества факторов  суммарного дебита 

жидкости, дебита нефти, свойств жидкости, таких 

как плотность нефти и соленость воды,  и, нако-

нец,  от методов утилизации подтоварной 

воды[3,с.280;4,с.26;5,с.150].  

Рассмотрим типичные причины избытычных 

водопритоков и способы решения вызванным этим 

проблем: 

1. Разгерметизация обсадной колонны (ОК), 

НКТ или пакера приводит к попаданию воды из во-

доносных горизонтов в скважину (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1  Разгерметизация колонны, НКТ или пакера 

 

Эксплуатационный каротаж чаще становится 

достаточным для диагностики проблемы, который 

проводится с помощью плотномера, термометра и 

вертушки. В остальных, более сложных скважинах 

может потребоваться применение методов опреде-

ления профиля притока воды и объёмного содержа-

ния отдельных фаз в многофазном потоке с помо-

щью прибора для определения объёмного содержа-

ния фаз в потоке. Решением, как правило, является 

закачивание изолирующих жидкостей и механиче-

ская изоляция с внедрением пробок, цементных мо-

стов и пакеров [8,с.124]. 

2. Заколонные перетоки 

Низкокачественное цементирование скважин 

имеет возможность привести к тому, что водонос-

ные пласты оказываются объединенными с нефтя-

ными (Рисунок 2). Что позволяет воде перетекать 

из заколонного пространства в затрубное простран-

ство. 
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Рисунок 2  Заколонные перетоки 

 

Другой причиной заколонных перетоков явля-

ется возникновение «пустых участков» в заколон-

ном пространстве из-за выноса песка. Решением 

считается использование изолирующих жидкостей, 

например, закачка высокопрочного цемента или же 

смолистых полимеров в затрубное пространство, 

или наименее долговечных жидкостей на гелевой 

основе, закачиваемых в пласт для остановки при-

тока в затруб. Здесь является важным точное разме-

щение реагентов [5, 16]. 

3. Перемещение водонефтяного контакта 

(ВНК). 

В случае постоянного движения ВНК вверх, в 

зону перфорации скважины, в ходе эксплуатации в 

водонапорном режиме, может привести к прорыву 

воды (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3  Перемещение ВНК  

 

Данное явление происходит при очень низкой 

вертикальной проницаемости. Поскольку зона дре-

нирования велика, а скорость движения ВНК вверх 

мала, то подъем ВНК может происходить и при 

очень низкой природной вертикальной проницае-

мости (менее 0,01 мД). В вертикальных скважинах 

данная проблема может быть решена путем за-

глушки нижних отверстий перфорации с использо-

ванием механических систем таких, как цементные 

мосты и пакер-мосты на кабеле. Необходимость в 

повторной обработке возникает при движении ВНК 

выше пробки[6,с.95;7,с.36; 9, с.79] . 

4. Обводненный пропласток без внутрипла-

стовых перетоков 

Распространенная проблема при совместной 

эксплуатации нескольких пластов  это прорыв 

воды по высокопроницаемому пласту, ограничен-

ному сверху и снизу водоупорами (Рисунок 4). Ис-

точником воды чаще является активная законтур-

ная вода либо нагнетательная скважина. Обычно 

обводненный пласт имеет наибольшую проницае-

мость.  

 
Рисунок 4  Обводнившийся пропласток без внутрипластовых перетоков 
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Если внутрипластовые перетоки отсутствуют, 

то данную проблему можно решить путем приме-

нения неупругих изолирующих составов или меха-

нических изоляторов в нагнетательной или добыва-

ющей скважине. В зависимости от того, какой про-

пласток обводнился, предстает выбор между 

закачкой изолирующей жидкости или примене-

нием механических изолирующих систем. Эффек-

тивные селективные жидкости, могут применяться 

в данном случае, чтобы избежать дополнительных 

затрат, связанных с каротажем и избирательным 

(селективным) нагнетанием [10,с.72;12,с.302]. 

5. Трещиноватость или разломы между 

нагнетательной и добывающей скважинами 

При заводнении трещиноватых или трещино-

вато-пористых пластов может произойти быстрый 

прорыв нагнетаемой воды в добывающие сква-

жины (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5  Трещины или разломы между добывающими и нагнетательными скважинами 

 

Особенно часто это происходит при наличии 

разветвленной системы трещин. Закачка гелей мо-

жет уменьшить количество добываемой воды без 

какого-либо неблагоприятного влияния на добычу 

нефти. Закачка сшитых гелей может требовать зна-

чительной репрессии для вытеснения их из кольце-

вого пространства в пласт, так как они плохо про-

никают в пористые блоки и текут избирательно по 

трещинам. Наилучшим решением данной про-

блемы является водоизоляция. В скважинах с круп-

ными трещинами или разломами наблюдается 

крайне высокое поглощение бурового раствора. 

Если есть подозрение о наличии проводящих раз-

ломов и связанной с ними системы трещин, то при-

менение текучих гелей при бурении может помочь 

в решении как проблем бурения, так и последую-

щей добычи воды и низкого охвата заводнением, 

особенно в пластах с низкой проницаемостью бло-

ков. 

6. Низкий коэффициент охвата по пло-

щади 

Движение законтурной воды или воды от 

нагнетательных скважин при заводнении часто 

приводит к низкому коэффициенту охвата по пло-

щади (Рисунок 6). Неоднородность проницаемости 

по площади является ведущей причиной возникно-

вения данной проблемы, особенно ярко проявляю-

щейся в рукавообразных залежах углеводородов в 

песчаниках. 

 
Рисунок 6  Низкий охват по площади 

 

Решением этой проблемы является отклонение 

потока нагнетаемой воды от ранее промытого поро-

вого пространства[11,с.25, 13-14].  

Таким образом, существующие оптимальные 

методы ограничения водопритока, применяемых на 

Приобском месторождении, дают наиболее выгод-

ную эксплуатацию залежей, как с экономической, 

так и с технологической точки зрения. Происходят 

снижения затрат на нефтеизвлечение и увеличение 

добычи нефти в связи с увеличением межремонт-

ного периода скважины и надежностью скважин. 
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АННОТАЦИЯ 

Тяжелые нефти и природный битум рассматриваются мировой наукой как основное сырье энергетики 

XXI века. Многие страны мира (США. Канада, Китай и др.) большое внимание уделяют их освоению и 

вводу в промышленную разработку, реализуют значительный объем опытных проектов, разрабатывают и 

внедряют новые технологии, добиваются экологичности и экономичности добычи. Данная работа посвя-

щена анализу и обзору современного состояния добычи тяжелых нефтей в Российской Федерации. 

ABSTRACT 

Heavy oil and natural bitumen are considered by world science as the main raw material of the energy of the 

XXI century. Many countries of the world (USA, Canada, China, etc.) pay much attention to their development 

and commissioning in industrial development, implement a significant amount of pilot projects, develop and im-

plement new technologies, achieve environmental friendliness and production economics. This work is devoted to 

the analysis and review of the current state of heavy oil production in the Russian Federation. 
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Мировые запасы тяжелых нефтей и природных 

битумов в несколько раз превышают запасы сред-

них и легких нефтей. По западным оценкам эти за-

пасы достигают 1 трлн.т. Из 97 примерно половина 

нефтедобывающих стран наряду с легкими добы-

вает и тяжелые нефти. Годовая добыча тяжелых 

нефтей и природных битумов оценивается в 500 

млн т. В таблице 1 приводится первая десятка 

стран, обладающих 85 % всех запасов нефти в 

мире[1,с.95;2,с.17]. 
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Таблица 1 

Распределение запасов тяжелых нефтей и природных битумов 

Страна Запасы нефти,  

млн.м3 

Доля запасов от общемировых, % 

Саудовская Аравия 41176.5 25.4 

Ирак 17885.5 11.0 

Кувейт 14944.4 9.2 

Иран 14785.4 9.1 

Абу Даби 14658.2 9.0 

Венесуэла 11394.1 7.0 

Мексика 7757.7 4.9 

Россия 7722.3 4.8 

Китай 3815.6 2.3 

США 3500.3 2.2 

Итого: 137640.0 85.0 

 

Такие нефти добываются с помощью третич-

ных методов повышения коэффициента извлече-

ния (КИН) [2,с.21; 9.с.104]. Основными из них яв-

ляются: 

1)  термические методы (паропропитка / цик-

лика, паровытеснение, вытеснение горячей водой, 

внутрипластовое горение, электромагнитный про-

греб); 

2)  газовые методы (смешивающееся и несме-

шивающееся вытеснение - закачка углеводородных 

газов, СО2, азота, дымовых газов); 

3)  химические методы (закачка алкаминов, 

полимеров, пен); 

4)  микробиологические методы. 

По объему применения и добыче нефти веду-

щее место занимают тепловые, где более 80 % со-

ставляет тепловая обработка призабойной зоны 

скважин. Внедрение тепловых методов, к сожале-

нию, ограничено рядом факторов: 

1)  неблагоприятное воздействие на окружаю-

щую среду; 

2)  использование сложного оборудования; 

3)  контроль и регулирование тепловых про-

цессов, происходящих в пласте. 

Россия обладает значительными запасами тя-

желых нефтей, заключенных в залежах, которые в 

основном расположены на малых глубинах до 1500 

м. Многие из технологий, применяемых в настоя-

щее время на западе, в России были опробованы на 

месторождениях высоковязких нефтей в 1965, 

1968, 1969 годах. Однако, темпы развития добычи 

тяжелых нефтей незначительны. Необходимо со-

здать экономический механизм, который позволил 

бы предприятиям, ведущим освоение и разработку 

таких месторождений, получать реальную при-

быль, сравнимую с получаемой при добыче легких 

нефтей[3,с.280;4,с.26;5,с.150]. 

С учетом того, что мировой спрос на нефть 

растет на 1,2 - 1,5 % в год, можно ожидать, что к 

2006 году потребность в нефти возрастет минимум 

до 5 млрд.м3. Удовлетворение этого запроса потре-

бует широких инвестиций в страны с большими за-

пасами и снижения эксплуатационных затрат в ста-

дии разработки[8,с.124]. 

России в настоящее время в стадии разработки 

находятся только 2 месторождения - Ярегское и 

Гремихинское. Выполнена оценка геологических 

запасов еще 11 месторождений, объем запасов ко-

торых превышает 100 млн. т каждое. Согласно со-

временным данным, по разрабатываемым место-

рождениям Татарстана доля трудноизвлекаемых за-

пасов нефти достигла 38,8 % [6,с.95;7,с.36]. Темпы 

их выработки в 1,3 раза меньше, чем запасов высо-

копродуктивных пластов, а доля в обшей добыче 

составляет 22,2 %. Анализ геолого-промысловых 

материалов мелких месторождений Татарстана, в 

которых сосредоточены большие запасы нефти с 

вязкостью 30 мПа с и выше, показывает, что при 

естественном упругом режиме и применении обыч-

ного заводнения достижение коэффициента нефте-

отдачи 0,2 - 0,4 связано с отбором больших объемов 

воды и низкими темпами отбора 

нефти[10,с.72;12,с.302]. 

Перспективы роста добычи такого вида угле-

водородного связываются: 

1) на стадии разведки - с созданием и исследо-

ванием 3D и 4D геофизических моделей с целью 

изучения подземных резервуаров, 

2) на стадии разработки - с бурением горизон-

тальных и наклонно-направленных скважин, сква-

жин большого диаметра, увеличения степени из-

влечения нефти с применением сольвантов и пен-

ных агентов и т.д. [11,с.25]. 

Таким образом, ресурсы и запасы тяжелых 

нефтей и природных битумов, могут рассматри-

ваться в России не только как резерв добычи нефти, 

но и как основная база ее развития на ближайшие 

годы. 
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Постановка проблеми. Однією із категорій 

справ, що розглядаються в межах адміністратив-

ного судочинства у порядку визначеному Кодексом 

адміністративного судочинства України (далі – 

КАСУ) є справи, які виникають на підставі так зва-

них публічно-правових земельних спорів [1].  

Аналіз судової практики діяльності адмініст-

ративних судів України за 2016 рік показав, що до 

адміністративних судів було подано 15 тис. 768 по-

зовів до суб’єктів публічної адміністрації, предме-

том яких виступають рішення, дії та бездіяльність 

суб’єктів владних повноважень щодо використання 

та розпорядження земельними ділянками, що 

склало 4,95% від всіх категорій адміністративних 

справ [2]. Аналіз зведених аналітичних даних судо-

вої практики по розгляду даної категорії справ вка-

зує на ряд складностей, пов’язаних в першу чергу з 

визначенням їх підсудності, предмету позову, про-

цесуального статусу розпорядника земельної діля-

нки та ін. Окрім цього вітчизняній системі судочин-

ства, яка є відносно молодою на європейському 

просторі бракує досвіду розгляду такої категорії 

справ, який в тому числі повинен набуватися шля-

хом перейняття найкращих практик розгляду пуб-

лічних земельно-правових спорів в системі адміні-

стративного судочинства провідних світових дер-

жав, історія діяльності адміністративних судів в 

яких рахується не десятиріччям як в Україні, а сто-

літтям (наприклад в у Франції та Німеччині адміні-

стративні суди функціонують з середини 19 сто-

річчя).  

Таким чином, напрацювання практики розг-

ляду публічних земельно-правових спорів в системі 

адміністративного судочинства України можливе з 

урахуванням вивчення зарубіжного досвіду діяль-

ності судів щодо розгляду земельних спорів та реа-

лізації найкращих його практик у вітчизняній сис-

темі судочинства, що і формує мету дослідження в 

межах цієї статті, та зумовлює необхідність вирі-

шення таких задач: дослідження зарубіжного дос-

віду діяльності судів щодо розгляду земельних спо-

рів; виокремлення позитивних його сторін та визна-

чення можливостей їх пробації у вітчизняній 

системі судочинства, перед усім адміністративного 

судочинства. 

Виклад основних положень. Світова прак-

тика розгляду земельних спорів, які вирішуються в 

судовому порядку базується на дуалістичній моделі 

поділу права на приватне та публічне. Приватно-

правові земельні спори, які виникають між фізич-

ними або юридичними особами приватного права з 

приводу володіння та розпорядження земельною 

ділянкою в більшості держав світу, як і в Україні 

вирішуються в судах загальної юрисдикції. Однак 

існує практика вирішення таких справ і в спеціалі-

зованих судах, зокрема: в Англії тривалий час успі-

шно діють спеціальні суди з земельних питань; в 

Німеччині – спеціальні суди по сільськогосподар-

ським землям, які розглядають відповідні земельні 

спори, як за участю звичайних громадян, так і ко-

мерційних організацій [3, с. 256]; в США в окремих 

штатах діють суди спеціальної юрисдикції (або са-

мостійно, або при окружних судах), серед яких, в 

тому числі суди по земельним спорам [4, с. 118]; в 

Швейцарії створено спеціальні суди з питань оре-

нди нерухомості (землі); у Данії – трибуни з питань 

оренди, що складаються з судді і двох засідателів, 

призначуваних суддею з числа представників асо-

ціації землевласників, об'єднань орендарів і комер-

ційних підприємств району; в Норвегії – спеціальні 
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суди з земельних питань (наприклад, щодо укруп-

нення земельних ділянок); у Фінляндії – 4 суди по 

земельним спорам щодо землевідведень; в Туреч-

чині – спеціальні суди по кадастровим спорам [5, с. 

185]; У Франції всі суперечки, що стосуються Ста-

туту сільськогосподарської оренди, а також інші 

спори між орендодавцями та орендарями, розгляда-

ють паритетні суди сільськогосподарської оренди 

[6, с.83]. 

Публічно-правові земельні спори, тобто спори 

пов’язані з використанням та розпорядженням зе-

мельними ділянками державної та комунальної вла-

сності, які виникають на підставі прийняття рі-

шення, вчинення дій органами владних повнова-

жень, що оспорюються в більшості розвинутих 

країн розглядаються адміністративними судами, 

або спеціальними судами створеними за принци-

пом діяльності адміністративних судів – розгляду 

спорів, що виникають за участі органів публічної 

влади. 

Так, наприклад, відповідно до Законів про ад-

міністративну юстицію, які діють у країнах конти-

нентальної системи права, зокрема, Кодексу адмі-

ністративних судів Франції 1973 року [7], Закону 

про адміністративну процедуру Німеччини [8], до 

цих судів громадяни мають звертатися в усіх конф-

ліктах публічно-правового, за винятком конститу-

ційно - правового, характеру, якщо для розгляду 

цього спору не передбачений інший суд. До компе-

тенції адміністративних судів віднесено, зокрема, і 

розгляд конфліктів приватних осіб з суб’єктами пу-

блічної адміністрації в галузі земельних правовід-

носин. 

Приклад діяльності адміністративних судів 

Франції та Німеччини щодо розгляду публічно-пра-

вових земельних спорів доцільно взяти за основу 

аналізу, з двох причин: перша – це найбільш стійкі, 

ефективні та перевірені часом системи адміністра-

тивного судочинства, які функціонують з невели-

кими видозміненнями більше ніж два сторіччя; 

друга – їх було взято за основу формування системи 

адміністративного судочинства в Україні, і вона по-

при скептицизм окремих її критиків досить ефекти-

вно функціонує. 

Для визначення особливостей французької мо-

делі розгляду публічно-правових земельних спорів 

в системі адміністративної юстиції слід дослідити 

сучасну систему адміністративної юстиції Франції, 

яка має трирівневу структуру: адміністративні 

суди, адміністративні апеляційні трибунали та Дер-

жавна рада [9, с. 6-13]. Розгляд публічно-правових 

земельних спорів в адміністративному суді відбува-

ється на основі скарги фізичної або юридичної 

особи на дії влади у формі прийняття правового 

акту управління, індивідуального або норматив-

ного акту, пов’язаного з визначенням правового 

статусу земель державного та муніципального зна-

чення, крім актів Уряду, що спрямовані на визна-

чення статусу земель державної власності, які вико-

ристовуються з метою реалізації загальнодержав-

них програм будівництва об’єктів оборонного або 

інфраструктурного значення. Результатом розгляду 

публічно-правового спору є скасування незакон-

ного акту, пов’язаного з визначенням правового 

статусу земель державного та муніципального зна-

чення та відшкодування завданої шкоди заявникові 

дією такого акту. Суд у даному випадку може змі-

нити нормативно-правовий акт, який порушує 

права та інтереси заявника або прийняти нове рі-

шення [10, с. 51]. 

Система адміністративної юстиції у Німеччині 

має певні відмінності від французької моделі. Про-

цесуальні основи німецької моделі адміністратив-

них судів визначає Положення про адміністративні 

суди 1960 року. Характерними ознаками німецької 

моделі системи адміністративних судів є трилан-

кова структура: суди першої інстанції, вищі адміні-

стративні суди земель, Федеральний адміністрати-

вний суд. Суди першої інстанції та вищі земельні 

суди діють у складі трьох суддів і двох засідателів, 

а Федеральний адміністративний суд складається з 

п’яти суддів. Вищі земельні суди і Федеральний ад-

міністративний суд в окремих випадках можуть фу-

нкціонувати як суди першої інстанції. Така модель 

є схожою з вітчизняною моделлю функціонування 

адміністративних судів в Україні, що є очевидним 

адже в основу її формування була покладена саме 

модель адміністративного судочинства Німеччини. 

Відмінною, але досить суттєвою ознакою Німець-

кої моделі розгляду публічно-правових земельних 

спорів в системі адміністративної юстиції є те, що 

громадянин або юридична особа земельні права 

якої були порушені не може безпосередньо зверну-

тися до суду з позовом на дії та рішення суб’єкту 

владних повноважень, а має спочатку в позасудо-

вому порядку оскаржити їх шляхом подання скарги 

до органу публічної влади, який виніс дане рі-

шення. У разі відхилення скарги протягом місяця 

заявник може набути статусу позивача шляхом зве-

рнення з позовом до адміністративного суду, який 

повинен дослідити обставини справи та разом з 

прийняттям рішення про визнання дій чи рішень 

суб’єкта владних повноважень незаконними, відмі-

нюючи їх, може порушити питання щодо недостат-

ньої компетенції посадової особи, яка приймала рі-

шення або навіть усунення її від виконання оспо-

рюваних повноважень терміном до одного року. 

Слід зауважити, що така практика є дуже корисною 

та має бути запроваджена в Україні, адже вона мала 

б позитивні наслідки: по-перше, це зменшило б на-

вантаження суддів, оскільки велика кількість пуб-

лічних земельних спорів могла б вирішуватись в 

позасудовому порядку (за прикладом Німеччини це 

близько 40% всіх спорів); по-друге, це підвищило б 

рівень відповідальності посадовців за прийняття 

ними незаконних рішень, які свідомо приймаючи їх 

розуміли б рівень своєї відповідальності, найви-

щою ступінню якої є позбавлення повноважень (по-

сади). Адже доволі частою є практика для України 

коли керівники органу публічної влади розгляда-

ючи скарги на дії та рішення своїх підлеглих прий-

мають рішення про відмову в задоволенні скарги на 

власний розсуд, виходячи з «корпоративного інте-

ресу», ігноруючи вимоги закону та перетяжуючись 

зібранням доказової бази. 
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Рішення суду першої інстанції в Німеччині 

може бути оскаржене у вищому земельному суді, а 

рішення останнього - в касаційному провадженні у 

Федеральному адміністративному суді [11, с.48]. 

Подібні системи існують і в інших європейсь-

ких країнах. Так, в Австрії адміністративні суди ді-

ють на підставі Закону про Адміністративний суд 

(1965 рік), у Швейцарії і її кантонах адміністративні 

суди керуються законом про адміністративні про-

цедури. Так, для прикладу, розгляд земельних спо-

рів за участю суб’єктів публічної адміністрації в 

Австрії також віднесений до компетенції адмініст-

ративних судів, які мають однорівневу систему – 

єдиний загальнодержавний Адміністративний суд, 

в склад якого входять професійні судді стаж прав-

ничої діяльності яких складає більше 10 років [8]. 

Дещо іншою є модель побудови системи адмі-

ністративних суддів з огляду на розгляд публічних 

земельно-правових спорів в США та Англії, яку ще 

називають англосаксонська модель адміністратив-

ної юстиції. Система адміністративного судочинс-

тва Англії яка складається з адміністративних три-

буналів виокремилась із системи судів загальної 

юрисдикції відносно недавно у 1992 році з прийн-

яттям Закону «Про адміністративні трибунали та 

розслідування» [12, с. 116]. Специфікою Англійсь-

кої системи адміністративного судочинства є те, що 

в ній є чітко виражена спеціалізація адміністратив-

них трибуналів при якій існують окремі трибунали 

по розгляду земельних як публічно-правових так і 

приватно-правових спорів, які виникають як між 

громадянами та юридичними особами так і за уча-

стю суб’єктів владних повноважень, і це викликано 

відсутністю поділу права на приватне та публічне 

[12, с. 118]. Особливість розгляду публічно-право-

вих земельних спорів адміністративними трибуна-

лами в Англії полягає в наступному: пануванні су-

дового прецеденту, що проявляється в обов’язкову 

врахуванню судом при розгляді справи та вине-

сенню рішення по ній судової практики розгляду 

схожих або аналогічних за предметом спору адмі-

ністративних справ; існування прямого звернення 

до суду, тобто не існує «квазісудового» (досудо-

вого, адміністративного) порядку розгляду публіч-

них спорів, всі вони вирішуються в суді як вищій 

інстанції встановлення законності; залучення до су-

дового розгляду на правах судді фахівців (експер-

тів) у сфері земельних відносин (на платних заса-

дах), які мають суттєвий досвід роботи в цій сфері 

та є публічними особами, які в тому числі надають 

безоплатну правову допомогу в цій сфері (тобто 

займаються волонтерською та право просвітниць-

кою діяльністю) [10, c. 53-54]. 

Система судочинства в цілому та адміністрати-

вних судів США дуже схожа з Англійською систе-

мою судоустрою та судочинства, що є очевидним 

оскільки створювалась за моделлю останньої. 

Тільки з прийняттям у 1946 році Федерального за-

кону «Про адміністративну процедуру» відбулося 

розмежування загальної юрисдикції судів та адмі-

ністративної юрисдикції, суб’єктами здійснення 

якої стали адміністративні трибунали, що являють 

симбіоз судової та громадської влади професійного 

спрямування. Основною стадією адміністративного 

судочинства в публічно-правових земельних спо-

рах є слухання та оцінка доказів, головування під 

час слухання може здійснювати член трибуналу - 

призначений трибуналом мировий суддя, рішення 

якого оформлюється не у формі ухвали чи рішення, 

а у формі наказу та може бути оскаржене до профе-

сійного суду в порядку загального судового прова-

дження. 

Таким чином, системи адміністративної юсти-

ції Англії та США функціонують на стику викона-

вчої та судової гілок державної влади: з одного боку 

вони взаємодіють із активною адміністрацією, що 

допомагає краще розібратися в суті розглянутої 

справи; з другого боку, вони наділені судовими по-

вноваженнями та жорстко контролюються загаль-

ними судами, а це визначає правильне вирішення 

питання відповідно до закону [13, с.210]. 

Висновки. Здійснивши вибірковий аналіз мо-

делей побудови системи адміністративних суддів 

провідних країн світу з огляду на розгляд публіч-

них земельно-правових спорів слід зауважити, що у 

зарубіжних країнах передбачені різні підходи до 

вибору організаційної форми адміністративної юс-

тиції і вирішальну роль, у цьому контексті, відігра-

ють національні особливості, до яких можна відне-

сти історичні етапи розвитку кожної держави на 

шляху до покращення демократичних засад їх фун-

кціонування, дотримання принципу законності, 

пріоритетності обслуговуючої функції над функ-

цією управління в діяльності всіх органів публічної 

влади, чіткого визначення їх повноважень та діє-

вість інституту відповідальності органів публічної 

влади за результати своєї діяльності. 

В світлі цього необхідно зазначити, що Укра-

їна пішла на нашу думку, вірним шляхом реалізації 

континентальної моделі адміністративної юстиції, 

тобто запровадження інституту адміністративної 

юстиції у вигляді діяльності системи спеціалізова-

них адміністративних судів, розвиток якої має при-

вести до виокремлення внутрішньо системної гра-

дації компетенції щодо розгляду окремих категорій 

адміністративних справ, зокрема справ, що виника-

ють на підставі публічно-правових земельних спо-

рів, що в кінцевому результаті має підвищити рі-

вень законності їх розгляду та в перспективі виклю-

чить або принаймні мінімізує спір про судову 

підвідомчість даної категорії справ. 
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Постановка проблеми. На сьогодні в умовах 

економічної кризи більшість роботодавців зіткну-

лись з такою проблемою, як звільнення кваліфіко-

ваних працівників та їх працевлаштування їх на ро-

боту до конкурентів. Цілком природно, що робото-

давець, який надав працівникові необхідні знання 

та досвід прагне захистити себе від того, щоб такий 

працівник, працевлаштувавшись в конкуруючу 

компанію, не приносив їй прибуток за рахунок ко-

лишнього роботодавця. 

Захист та збалансування трудових прав праці-

вника та інтересів роботодавця при обмеженні здій-

снення конкурентної діяльності може забезпечува-

тись як на підставі закону, так і договору. Саме 

тому останнім часом набуло поширення впрова-

дження такого способу захисту інтересів сторін 

трудового договору як угода про неконкуренцію. 

Сама по собі угода про неконкуренцію має на 

меті захист прав та інтересів роботодавця та його 

конкурентоспроможності на ринку, проте досить 

часто положення таких угод є дискримінаційними 
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по відношенню до працівника та можуть істотно 

обмежувати його можливості у сфері праці. Вихо-

дячи з наведеного виникає необхідність дослі-

дження та розробки правових механізмів, які дозво-

лять збалансувати інтереси та захистити права сто-

рін трудових відносин при укладенні угод про 

неконкуренцію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню питань конкуренції у трудових відноси-

нах присвячені праці зарубіжних та вітчизняних 

вчених серед яких Г. А. Андрощук, Л. Гальперін, І. 

Я. Кісєльов, П. П. Крайнєв, А. Е. Кузьмін, Л. Мель-

віль, С. А. Паращук, Т. В. Парпан, П. Д. Пилипенко, 

О. М. Рим, Ю. Стенцель, Р. Тазьбір, К. Ю. Тотьєв, 

Т. Г. Удалов та інші. Разом з тим, питання, пов’язані 

з правовими забезпечення регулювання конкурен-

ції у трудових відносинах, залишаються недостат-

ньо дослідженими.  

Метою статті є дослідження правових засад 

укладення та виконання угод про неконкуренцію у 

трудових відносинах в законодавстві зарубіжних 

країн та можливостей їх застосування у законодав-

стві України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

багатьох зарубіжних державах захист інтересів ро-

ботодавця в сфері конкуренції здійснюється шля-

хом укладення між працівником і роботодавцем 

угоди про не конкуренцію. Зазначені угоди широко 

використовуються багатьма зарубіжними країнами, 

серед яких, зокрема, Франція, Сполучені Штати 

Америки, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, 

Іспанія та інші. 

Як правило, угода про уникнення конкуренції 

укладається між роботодавцем та працівником при 

прийомі на роботу, а угодою охоплюється час ро-

боти працівника в компанії та кілька років після зві-

льнення. 

Угода про не конкуренцію може передбачати 

обов’язок працівника не здійснювати дії, які могли 

б завдати шкоди роботодавцю. До неї можуть вклю-

чатись зобов'язання працівника не розголошувати 

конфіденційну інформацію, отриману в процесі ро-

боти в компанії, не поширювати негативну інфор-

мацію про компанію, не конкурувати з роботодав-

цем, тобто не працювати у компанії конкурентів, не 

відкривати своєї конкурентної фірми або не брати 

участь в бізнесі, конкуруючому з бізнесом колиш-

нього роботодавця (напр., не бути членом органу 

управління), а також інші дії, які не може вчиняти 

працівник.  

Межі дії такої угоди, як правило, можуть обме-

жуватися певними часовими рамками (час роботи в 

компанії і кілька років після звільнення), терито-

рією дії (місто, держава) і господарсько-економіч-

ною сферою діяльності компанії. За порушення та-

ких зобов'язань, в угоді можуть передбачатись 

штрафи і неустойки. 

На практиці виділяють наступні основні типи 

можливих обмежувальних угод (угод про не конку-

ренцію): 

1) про нерозголошення (non-disclosure clause); 

2) про відмову від залучення (non-solicitation 

clause); 

3) про неконкуренцію (non-competition clause); 

4) про нерозповсюдження негативної інформа-

ції (non-disparagement clause); 

5) про невтручання (non-interference clause); 

6) про невзаємодію (non-dealing clause); 

7) про відсторонення від роботи перед звіль-

ненням зі збереженням заробітної плати («garden 

leave» clause). 

Антиконкурентні умови у трудових договорах 

західного зразка закріплюють вимоги до праців-

ника стосовно конкретної моделі поведінки, змісту 

та характеру діяльності і зайнятості під час та після 

(ймовірного) припинення трудових відносин із да-

ним роботодавцем, спрямовані на захист інтересів 

останнього у комерційних, виробничих та трудових 

відносинах. Крім того, антиконкурентні поло-

ження, що включають метод заохочення і санкцій, 

мають на меті стабільну роботу працівника саме на 

конкретному підприємстві і спрямовані проти тру-

дової міграції та переманювання досвідчених пра-

цівників компаніями-конкурентами [1, с. 82-83]. 

Інститут угод про неконкуренцію отримав ро-

звиток в англійському праві починаючи з XVIII ст. 

і широко застосовується в даний час відносно топ-

менеджерів і спеціалістів. 

Застереження про уникнення конкуренції ре-

гулюються в цивільному і трудовому праві Англії 

однаково, тобто для суду не має значення, чи міс-

титься положення про неконкуренцію в трудовому 

договорі чи в будь-якому іншому документі. В той 

же час, умови, які включені не в трудовий договір, 

а до іншої угоди, на практиці легше виконати в при-

мусовому порядку, оскільки суд може розглянути 

його з комерційної точки зору, тобто як комерційну 

угода без елемента субординації, властивого трудо-

вим правовідносинам. 

На думку О. С. Легашової, досвід викорис-

тання інституту угод про неконкуренцію у англій-

ському праві може бути корисний у декількох аспе-

ктах. 

По-перше, англійське законодавство, як пра-

вило, розвивається не ізольовано від досвіду зару-

біжних країн, а запозичує відпрацьовані на прак-

тиці механізми правового регулювання.  

По-друге, іноземні організації все частіше з'яв-

ляються на вітчизняному ринку, наймаючи при 

цьому керівний персонал за кордоном і/або викори-

стовуючи зарубіжні цивільно-правові заходи захи-

сту від недобросовісного використання чужої репу-

тації і різних ноу-хау [2, с. 52]. 

У США відносини у сфері запобігання конку-

ренції між сторонами трудового договору регулю-

ються як за допомогою прецедентного, так і стату-

тного права (договірного, деліктного, криміналь-

ного, трудового права і права про нечесну 

конкуренцію). 

Судовою практикою було вироблено чимало 

критеріїв, за якими визначали правомірність укла-

дення угод про неконкуренцію чи погодження від-

повідної умови у трудових договорах. Зокрема, 

американські суди визнавали такі угоди дійсними 

за умови, що при їх укладенні були дотриманні ви-
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моги так званих “правил розумного підходу”. Сьо-

годні ці правила продовжують застосовувати як 

один із основних критеріїв перевірки чинності 

будь-яких угод, що містять обмежувальні поло-

ження. Крім цього, розглядаючи справи такої кате-

горії, суди повинні були з’ясувати мету встанов-

лення відповідних обмежень. Чинність договору із 

умовою про заборону конкуренції обґрунтовува-

лась, зокрема, необхідністю захисту законних інте-

ресів підприємства чи фізичної особи, що ініцію-

вали укладення таких угод. У США встановлення 

договірних обмежень конкуренції визнається од-

ним із способів захисту права власності роботода-

вця на комерційно цінну інформацію, доступ до 

якої найманий працівник отримав на підприємстві 

під час виконання своїх трудових обов’язків [3, с. 

196-197]. 

Угода про неконкуренцію в трудовому праві 

Франції визнається судами дійсною при дотри-

манні наступних умов. 

У разі порушення зобов'язання роботодавець 

має право: 

1) в односторонньому порядку припинити ви-

плату винагороди; 

2) звернутися в прюдомінальний суд з прохан-

ням про накладення на колишнього працівника за-

борони діяти в порушення зобов'язання про некон-

куренцію; 

3) звернутися з проханням про накладення су-

дової заборони працівникові протягом певного часу 

укладати аналогічний трудовий договір; 

4) звернутися в прюдомінальний суд з прохан-

ням покласти на працівника, який порушив умови 

угоди про неконкуренцію, обов'язку повернення 

сум, раніше отриманих ним в рахунок винагороди; 

5) вимагати в судовому порядку відшкоду-

вання збитків, понесених у зв'язку з порушенням 

угоди про уникнення конкуренції. 

За порушення угоди про уникнення конкурен-

ції відповідальність може покладатись не лише на 

працівника. У ряді випадків відповідальність пок-

ладається і на нового роботодавця, який за рішен-

ням суду може бути зобов'язаний відшкодувати 

збиток, понесений попереднім роботодавцем [4, с. 

344-345]. Проте, для цього необхідно довести наяв-

ність двох умов. 

По-перше, роботодавець був поінформований 

про наявність у контракті нового працівника за ста-

рим місцем роботи умови про конфіденційність і 

неконкуренцію. Якщо про наявність подібної 

умови роботодавець дізнався вже після укладення 

трудового договору, то останній підлягає розір-

ванню. В іншому випадку роботодавець несе відпо-

відальність за дії, які кваліфікуються як недобросо-

вісна конкуренція. 

По-друге, метою прийняття на роботу нового 

працівника є намір використати його досвідом і 

знання, отримані в період роботи на підприємстві 

конкурента. У цьому випадку прийнято говорити 

про «detournement d'ouvriers» – заманювання чужих 

працівників з метою дізнатися дрібні особливості 

виробництва конкурента. Так, якщо працівник розі-

рвав достроково трудовий договір з метою укла-

дення угоди з іншим підприємством, конкуруючим 

з попереднім місцем роботи працівника, то новий 

роботодавець несе солідарну відповідальність за за-

подіяння шкоди. Підставою в даному випадку буде 

норма ст. L.-122-15 Кодексу про працю.  

Також, роботодавець, якому завдано шкоду 

внаслідок конкурентних дій, може звернутися до 

комерційного суду зі звинуваченням нового робо-

тодавця в скоєнні акту недобросовісної конкуренції 

[5, с. 278]. 

У Німеччині Закон «Про запобігання нечесній 

конкуренції», прийнятий 27 травня 1896 р., став од-

ним із перших національних законів, який заборо-

няв нечесну конкурентну діяльність у трудових 

правовідносинах. У ньому, зокрема, подавався пе-

релік діянь, що трактувалися як форми нечесної 

конкуренції, а тому вважалися забороненими [6, с. 

220]. 

З огляду на необхідність посилення захисту 

підприємств від нечесних методів ведення конкуре-

нтної діяльності, цей закон передбачив можливість 

притягнення службовця, працівника чи учня підп-

риємства до відповідальності за вчинення ними: 

— незаконного розголошення комерційної та-

ємниці роботодавця з метою конкуренції чи заподі-

яння збитків останньому, у тому числі і після закін-

чення строку служби; 

— неправомірного використання чи розголо-

шення з метою конкуренції або в корисних цілях 

конфіденційної інформації, що була довірена особі 

внаслідок ділових відносин [7, с. 34-35]. 

У Трудовому кодексі Республіки Казахстан від 

23.11.2015 № 414-V [8] (далі – ТК РК) з'явилося спе-

ціальне визначення умови про уникнення конкуре-

нції та встановлено окрему норму, яка регламентує 

це питання.  

ТК РК від 15 травня 2007 року № 251-III [9] ін-

ститут уникнення конкуренції не був передбаче-

ний. Разом з тим сторони трудових відносин закрі-

плювали умови про уникнення конкуренції в трудо-

вих договорах або окремих угодах. Проте через 

відсутність відповідних положень в національному 

законодавстві велася дискусія про незаконність за-

стосування в договорах норм, що порушують права 

працівника. 

В даний час у п. п. 9) п. 1 ст. 1 ТК РК визначено 

поняття «умова про уникнення конкуренції» – це 

умови договору про уникнення конкуренції, що об-

межують право працівника на здійснення дій, які 

могли б зашкодити роботодавцю.  

Тобто, при прийомі на роботу або в процесі 

трудової діяльності між роботодавцем і працівни-

ком може бути укладений юридичний договір для 

запобігання розголошення та поширення будь-якої 

конфіденційної інформації, що стосується діяльно-

сті організації. При цьому роботодавець надає пе-

вну інформацію працівнику для виконання ним 

трудових обов'язків, але за умови, що така інформа-

ція залишається закритою як для третіх осіб, так і 

для використання її самим працівником в особис-

тих цілях.  

Згідно п. 1 ст. 29 ТК РК, за згодою сторін між 
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роботодавцем і працівником може укладатися дого-

вір про уникнення конкуренції, яким передбача-

ється зобов'язання працівника не здійснювати дій, 

які могли б зашкодити роботодавцю. 

З наведеної норми можна дійти висновку, що 

договір про уникнення конкуренції може бути ук-

ладений лише за згодою сторін, тобто, якщо праці-

вник заперечує проти укладення такого договору, 

роботодавець не вправі примушувати працівника 

до його укладення. 

Відповідно до п. 2 ст. 29 ТК РК в договорі про 

уникнення конкуренції може встановлюватися ком-

пенсація на період його дії, за винятком випадків, 

коли умова про уникнення конкуренції передба-

чена законодавством Республіки Казахстан. 

Отже, роботодавець має право з метою захисту 

своїх інтересів передбачити в договорі суму ком-

пенсації, яка підлягає стягненню з працівника в разі 

недотримання ним умов договору. При цьому необ-

хідно в договорі також визначити порядок виплати 

зазначеної компенсації працівнику. 

Залишається незрозумілим питання про строк 

дії такого договору. Однак, згідно з міжнародною 

практикою, мета укладення договору полягає в 

тому, щоб працівник не міг здійснювати діяльність, 

яка може завдати шкоди роботодавцю в майбут-

ньому, після закінчення трудових відносин з робо-

тодавцем. 

Українській практиці відомі випадки укла-

дання угод подібних до угод про неконкуренцію. 

Особливо поширені такі угоди в фінансовій, банків-

ській сферах, а також в сфері IT-технологій та в фа-

рмацевтиці. Звичайно, на даному етапі вони висту-

пають виключно в якості морального важеля 

впливу на працівників і мають виключно психоло-

гічний ефект, а їх виконання не забезпечується 

будь-якими правовими методами. 

На даний час застосування угоди про неконку-

ренцію у трудовому праві України та притягнення 

працівника, який порушив обмеження, до відпові-

дальності не є можливими. Такі угоди суперечать 

Конституції України, яка у ст. 43 закріплює право 

на працю, а також Цивільному кодексу України, ст. 

312 якого передбачає право фізичної особи на вибір 

роду занять: 

Фізична особа національним законодавством 

України гарантовано право на вибір та зміну роду 

занять. Фізичній особі може бути заборонено вико-

нувати певну роботу або обіймати певні посади ви-

нятково у випадках і в порядку, встановленому за-

коном. 

В даному аспекті цікавим є досвід Франції 

щодо обмеження конкуренції у трудових відноси-

нах, коли відповідальність покладається на нового 

роботодавця, який вчинив конкурентні дії стосовно 

попереднього роботодавця працівника. Проте в Ук-

раїні угоди про неконкуренцію в межах цивільно-

правових та господарсько-правових відносин та-

кож не регламентуються в достатній мірі на законо-

давчому рівні. Конституційне право кожної особи 

на працю та підприємницьку діяльність є таким, що 

не може бути обмежено інакше як на підставі за-

кону чи за рішенням суду. Відповідно, відсутність 

законодавчої можливості встановлювати умови або 

укладати договори про неконкуренцію, не дає захи-

стити інтереси сторін шляхом укладення такої 

угоди. 

Висновки з даного дослідження. Як показує 

досвід зарубіжних країн, угода про уникнення кон-

куренції є дієвим механізмом при встановленні ба-

лансу інтересів роботодавця та працівника. На да-

ний час у законодавстві України відсутні норми, які 

надають можливість не лише використання угод 

про неконкуренцію, а й захисту їх сторін у випадку 

невиконання або недотримання положень таких 

угод. Проте за умови ретельної розробки відповід-

них правових норм, впровадження інституту угоди 

про уникнення конкуренції у вітчизняне законодав-

ство сприятиме формуванню здорової конкуренції 

організацій і забезпечуватиме захист інтересів ро-

ботодавців.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы обучения современным компьютерным технологиям учащихся в 

детских школа искусства и детских музыкальных школах. Подробно описаны подходы и специфика обу-

чения современным компьютерным технологиям учащихся по авторской программе «Я композитор» (ав-
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ABSTRACT 
In article questions of training in modern computer technologies of pupils in nurseries school of art and chil-

dren's music schools are considered. Approaches and specifics of training in modern computer technologies of 

pupils according to the author's program "I Am a Composer" (the author Farkhadshin A.M. are in detail described.) 
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Система дополнительного образования предо-

ставляет детям широкие возможности для развития 

творческих способностей ребенка в различных сфе-

рах деятельности и областях знаний. Демократиза-

ция и гуманизация системы образования в Россий-

ской Федерации позволили рассматривать допол-

нительное образование как сферу, объективно 

объединяющую в единый процесс воспитание, обу-

чение и развитие. 

Дополнительное образование потенциально 

располагает богатыми социально-педагогическими 

возможностями по развитию творческих способно-

стей, так как позволяет удовлетворять в условиях 

неформального образовательного процесса разно-

образные, зачастую уникальные познавательные 

интересы личности. При стандартизации общего 

образования не потерять одаренного и талантли-

вого ребенка, поднять его на качественно новый 

уровень индивидуального развития, открыть массу 

возможностей для самореализации и самовоспита-

ния. Оно помогает формированию мотивации уча-

щихся к познанию и творчеству, развитию их спо-

собностей и включению учащихся в социально по-

лезную деятельность.  

Музыкальная школа, а также музыкальное 

направление в детской школе искусств являются 

одной из самых широких баз распространения му-

зыкальной культуры. Задачи, которые поставлены 

перед музыкальной педагогикой, требуют анализа 

процессов, происходящих в современной школе, 

призывают более широко применять активные 

формы и методы обучения, технические средства, 

повышать эффективность и качество музыкального 

образования.  

Традиционные методы образования меняются 

с учетом требований современности. Созданные в 

наше время новые формы, программы, комплекс-

ные планы обучения и воспитания – это результат 

решения актуальных проблем музыкального обра-

зования на государственном уровне.  

Одной из главных тенденций в сфере музы-

кальной педагогики ХХI века является внедрение 

информационно-компьютерных технологий в про-

цесс образования. Музыкально-компьютерные тех-

нологии – новый взгляд на классическое музыкаль-

ное образование. Это перспективное, современное 

и востребованное направление. Постепенно тради-

ционное музыкальное образование переходит на 

новый уровень – информационное музыкальное об-

разование. 

Данное направление в образовании предпола-

гает более углубленное изучение вопросов, связан-

ных с компьютерным музицированием. Компьютер 

воспринимается как новый современный инстру-

мент музыканта, основная задача которого – рас-

крытие творческого потенциала обучаемого.  

Применение компьютерных обучающих про-

грамм в системе обучения в ДШИ и ДМШ реально 

может стать основой для формирования художе-

ственного вкуса, развития творческого потенциала 

ребенка и гармоничного развития личности в це-

лом. 
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Таким образом, внедрение музыкально-компь-

ютерных технологий в процесс обучения в сфере 

дополнительного образования, изучение специали-

зированных компьютерных программ в музыкаль-

ных школах как первой ступени в освоении буду-

щей профессии своевременно и актуально. 

Музыкально-компьютерные технологии в си-

стеме дополнительного образования предостав-

ляют возможность экспериментировать, расширять 

музыкальный кругозор, развивать творческие спо-

собности более качественно, вызывая особый инте-

рес у современных детей. А также применение в 

музыкальном образовании детей музыкально-ком-

пьютерных технологий способствует значительной 

активизации развития музыкального слуха, мышле-

ния и творческого потенциала детей. 

В музыкальном образовании существует раз-

рыв между практикой современного музыкального 

образования, новыми музыкальными устремлени-

ями молодежи и традиционным образованием и эс-

тетическим воспитанием. 

Сегодня перед детской системой музыкаль-

ного образования ставятся такие новые задачи, без 

которых невозможно дальнейшее развитие куль-

туры в нашей стране, это: 

Осуществление серьезной пропаганды совре-

менного искусства, развитие у детей аналитиче-

ского музыкального мышления и практического во-

площения своего творческого замысла, помощь и 

содействие детям в их профессиональном, творче-

ском продвижении и т.д.  

В современной жизни музыканта, композитора 

и просто любителя музыки владения навыками ра-

боты с компьютером просто необходимо. 

В настоящее время технические возможности 

позволяют молодым музыкантам самостоятельно 

записывать и обрабатывать свои композиции в до-

статочно хорошем качестве. 

Однако, чтобы научиться записывать, сводить 

и обрабатывать, необходимо обладать рядом базо-

вых знаний в области музыкальной акустики и му-

зыкально-компьютерных технологий. 

Для занятий в студии компьютерного творче-

ства была разработана учебная программа «Я – со-

временный композитор». 

В программу включены теоретические и прак-

тические занятия. Кроме освоения теоретического 

материала, программа предусматривает выполне-

ния ряда практических заданий, направленных на 

освоение этапов обработки звуковых файлов. Это 

также способствует включению подрастающего по-

коления в сферу информационных технологий. 

В процессе обучения ребенок знакомиться с 

теорией звука, звуковыми приборами, воспроизво-

дящей и записывающей техникой. Осваивает 

навыки работы с компьютером, а так же учиться ис-

пользовать общепринятую терминологию и обозна-

чения. В итоге он получает базовые знания, кото-

рые всегда может применить на практике, занима-

ясь сочинением музыки или аранжировкой, и лишь 

в этом случае он полностью не прекратит свою 

связь с музыкой, как это обычно бывает. Именно 

область музыкально-компьютерные технологий 

больше других способна дать возможность зани-

маться музыкой постоянно, - или в плане личност-

ного самовыражения, или занятие музыкально-

предпринимательской творческой самодеятельно-

сти. И чем больше детей получит эти навыки, тем 

больше вероятность продолжения их творческого 

совершенствования. 

Курс рассчитан на 2 года обучения в рамках 

специального курса для детей от 14 лет в системе 

дополнительного образования.  

Целью программы является создание условий 

для развития творческих и технических способно-

стей подростков для дальнейшего их профессио-

нального продвижения. 

Задачи программы: 

 развитие навыков работы со звуковым обо-

рудованием; 

 обучение работе с современными технологи-

ями в области обработки аудио файлов; 

 обучение владению программным обеспече-

нием, позволяющим записывать и обрабатывать 

аудио информацию; 

 сформировать навыки использования компь-

ютера как инструмента для творчества и реализа-

ции своих способностей; 

 расширять область профессиональных ком-

петенций современного подрастающего поколения; 

Занятия проводятся в различных формах, 

например таких как: тематические беседы; практи-

ческая работа в студии; интерактивные занятия; са-

мостоятельная работа (домашняя работа), они про-

ходят как в группах (5-8 человек), так и индивиду-

ально (практические занятия).  

По окончанию занятий обучающиеся получат 

следующие профессиональные навыки: умение 

пользоваться звуковой аппаратурой; знание и при-

менения на практике правил технической эксплуа-

тации звукотехнического оборудования; подбор и 

установка звукового оборудования; работа с компь-

ютерными программами для записи и обработки 

звука; 

Для успешной организации образовательного 

процесса необходимы следующие технические 

условия: компьютеры (ноутбуки), компьютер пре-

подавателя, к которому подсоединены все компью-

теры в аудитории, микшерный пульт, микрофон, 

MIDI-клавиатуры, коммутационные провода, 

наушники, контрольные мониторы, интерактивная 

доска, а также специальное программное обеспече-

ние (звуковой редактор, нотный редактор, секвен-

сор, видеоредактор и др.) 

Темы занятий: вводное занятие. «Звук»; тех-

ника безопасности, студийная акустика; акустиче-

ские системы и их характеристики, разновидности 

разъёмов; cхема подключения аудио-коммутации, 

звуковоспроизводящее и звукозаписывающее обо-

рудование; типы и виды микрофонов, использова-

ние микрофонов для записи; процессоры эффектов, 

схемы их подключения; коммутация оборудования 

и его настройка; цифровая запись и обработка 

звука; знакомство со звуковыми редакторами; сход-

ства и различия; открытие и сохранение звукового 

файла; звуковые форматы; аудио-конверторы; 
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cоздание звукового файла; запись звука основы 

монтажа; работа со звуковым фрагментом; функ-

ции обработки звукового файла в аудио-редакто-

рах; исправление дефектов звука дополнительные 

инструменты для работы со звуком; VST плагины и 

DX эффекты; обработка звуковых файлов с помо-

щью плагинов и эффектов; подготовка готовых 

файлов для мультимедиа; система мультимедиа ; 

MIDI интерфейс; понятие аранжировки, язык и тер-

мины ; программы секвенсоры и их особенности; 

многодорожечная звукозапись; создание и редакти-

рование AUDIO и MIDI дорожек; особенности све-

дения и мастеринга. 

Кроме этого в данной программе предусмот-

рены и самостоятельные творческие задания по за-

писи и обработке авторских композиций и аранжи-

ровок. 

Развитие творческой личности - есть бесконеч-

ный процесс зарождения новых возможностей и 

превращения их в реальную действительность. До-

полнительное образование детей - неотъемлемая 

часть системы непрерывного образования, при-

званная обеспечить ребенку дополнительные воз-

можности для духовного, интеллектуального и фи-

зического развития, удовлетворения его творче-

ских и образовательных потребностей. Основное 

предназначение системы дополнительного образо-

вания молодежи заключается в создании условий 

для свободного выбора каждым ребенком образо-

вательной области, профиля дополнительной про-

граммы и времени ее освоения. Реализации этой за-

дачи способствуют: многообразие видов деятель-

ности, личностно-ориентированный характер 

образовательного процесса, его направленность на 

развитие мотивации личности к познанию и твор-

честву, профессиональное самоопределение детей, 

их самореализацию. 

Решение проблемы воспитания всесторонне и 

гармонично развитой личности связано с реализа-

цией социально-экономических требований к фор-

мированию современного подрастающего поколе-

ния. А процесс развития творческих способностей 

с помощью музыкально-компьютерных технологий 

происходит более качественно, креативно, вызывая 

интерес у учащихся, а также соответствует запро-

сам и потребностям современного общества. 

Творчество - это форма самореализации лич-

ности; это возможность выразить своё особое, 

неповторимое отношение к миру. В данной ситуа-

ции родители, учителя, педагоги учреждений до-

полнительного образования должны помочь ре-

бёнку «раскрыться», проявить свои лучшие каче-

ства, максимально реализовать потенциальные 

возможности. Поэтому тема творческого развития 

личности на занятиях музыкально-компьютерных 

технологий считается актуальной в наше время эко-

номического прогресса науки и техники. 
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В основе нашего эксперимента были заложены 

идеи профессора А.Г. Соколова [5] и его учеников 

[4] о межпредметных связях. Российские ученые 

предложили и развили «планетарную» концепцию 

организации межпредметных связей, когда роль 

ядра («звезды») играет производственное обучение, 

окончательно формирующее специалиста. А вокруг 

него находятся «планеты» (общеобразовательные, 

общепрофессиональные и специальные дисци-

плины), связанные между собой и «центральным 

светилом» общеосновными и инструментальными 

связями.  

Так в нашей Солнечной системе небесные тела 

связаны силами гравитации. Эти исследователи 

были убеждены, что законы гармонии являются об-

щими для всего нашего космоса и обязательны как 

для физики, так и для педагогики или любой другой 

науки. Это движение научной мысли лежит в гене-

ральном направлении развития русской космоло-

гии, основы которой заложил В.И. Вернадский [1], 

разработав, признанную сегодня во всем мире, тео-

рию ноосферы – сферы разума, объединяющую 

природу и человека (человека как неотъемлемую 

часть природы) и утверждающую, что гармонич-

ный разум человека является природоорганизую-

щей силой. Но чтобы разум человека стал гармо-

ничным, он должен вобрать в себя знания многих 

наук. Но его информационная емкость ограничена. 

Мы уверены, что выход в формировании у человека 

способности сжимать информацию, постигая 

только суть проблемы. 

Поясним кратко идеи А.Г. Соколова и его уче-

ников [4, 5]. Например, умение считать, выработан-

ное на уроках математики, пригодится при изуче-

нии физики (инструментальная связь). Строение 

атома изучается на уроках физики и химии, но по-

разному (общеосновная связь).  

В настоящей статье мы хотим рассказать о том, 

как преподаватель общеобразовательного предмета 

(в нашем случае литературы) может участвовать в 

формировании у будущего работника важнейшей 

для его профессиональной деятельности общей 

компетенции (ОК 2 в соответствии с ФГОС) «Ана-

лизировать социально-экономические и политиче-

ские проблемы и процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельно-

сти». 

Рассмотрим, как эти идеи применимы в изуче-

нии общеобразовательной дисциплины «Русский 

язык». Современная педагогика – это педагогика 

сотрудничества! Сотрудничества педагогов и уче-

ников, и педагогов друг с другом.  

То есть мы создаем одновременно и общеос-

новную и инструментальную межпредметную 

связь. Текст, в нашем случае, является и объектом 
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изучения на разных предметах (общеосновная 

связь), так и инструментом для изучения одного 

предмета другим (инструментальная связь). На уро-

ках литературы мы учимся анализировать и «сжи-

мать» текстовую информацию, на уроках специаль-

ной технологии и учебной практики предъявлять 

технологическую информацию в сжатом виде 

своим коллегам. Идея сжатия информации была по-

заимствована из трудов ученого З.И. Калмыковой 

[3]. 

В кратком изложении суть нашей методики та-

кова: 

1. Выделяем главную идею исследуемого тек-

ста (их может быть несколько). 

2. Излагаем в письменном виде ее в краткой 

форме простым языком (не более 20 строк), избегая 

сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений, причастных и деепричастных оборотов. 

3. Находим ошибки, неточности и противоре-

чия в исследуемом тексте (они есть и у классиков). 

4. Публично в устной форме излагаем текст пе-

ред аудиторией, устранив неточности и противоре-

чия. 

5. Убеждаемся посредством беседы, что слу-

шатели нас поняли. 

6. Делаем работу над ошибками. 

7. Предъявляем исправленную работу препода-

вателю для оценивания (критериями оценки явля-

ются краткость и точность пересказа, содержащего 

минимально необходимую и достаточную инфор-

мацию, необходимую для понимания замысла ав-

тора текста). 

Мы опирались в нашем исследовании на труды 

советских педагогов, доказавших, что навыки сжа-

тия и структурирования информации является важ-

ным профессиональным и личностным качеством 

специалиста. Мы утверждаем, что учитель-гумани-

тарий может участвовать в формировании не 

только общих, но и профессиональных компетен-

ции своих учеников. Например, рабочий, владею-

щий профессией 151902 «Наладчик станка и обору-

дования в механообработке» обязан обладать про-

фессиональной компетенцией (ПК 3.2) «Проводить 

инструктаж оператора станка с программным 

управлением». Наладчик должен в сжатой форме за 

несколько минут объяснить оператору весь техно-

логический процесс изготовления конкретной де-

тали, не вдаваясь в технологические и материало-

ведческие подробности. 

Сам наладчик или технолог, безусловно, дол-

жен понимать, сколько углерода в стали 45, какую 

роль играют легирующие присадки вольфрам 

(прочность) и хром (коррозиоустойчивость). Опе-

ратору же, чтобы сделать конкретную деталь, до-

статочно уметь установить заготовку в приспособ-

ление, установить инструмент в резцедержатель, 

определить положение точки отсчета перемещений 

режущего инструмента, ввести в систему число-

вого программного управления программу и все не-

обходимые корректоры. Он должен уметь это сде-

лать, понимать стратегию, разработанную наладчи-

ком или технологом, контролировать 

технологический процесс и ответственные размеры 

изделия.  

Проводить краткие и точные инструктажи дол-

жен уметь каждый инженер, руководитель произ-

водства, менеджер, армейский или флотский офи-

цер. То есть, общеобразовательный предмет, в 

нашем случае «Русский язык», является межпред-

метным инструментом для формирования не 

только общей, но и профессиональной компетен-

ции. Поэтому, мы надеемся, что наш опыт будет по-

лезен и школьным учителям, которые надеются, 

что их ученики продолжат свое образование в выс-

ших и средних учебных заведениях и займут, впо-

следствии, руководящие позиции в промышленно-

сти, бизнесе, государственном управлении и т.д. 

Здесь уместно упомянуть и об идеях Е.Н. Ка-

бановой-Меллер [2], которая разрабатывала метод 

переноса знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении одного предмета, на другую дисци-

плину. Так умение считать (математика) приго-

дится на уроке по физике. Вот и мы учим перено-

сить навыки сжатия информации, приобретенные 

на уроках русского языка и литературы, на уроки 

специальной технологии и учебной, производ-

ственной практики.  

Умение точно и кратко давать производствен-

ные команды часто являются залогом не только 

коммерческого успеха предприятия, но и безопас-

ности людей. Нам известен случай, когда в резуль-

тате неграмотно проведенного предполетного ин-

структажа (пилот не знал, что радиовысотомер по-

казывает расстояние не до земли, а до дна оврага 

перед посадочной полосой) погибло руководство 

дружественной России страны и экипаж воздуш-

ного судна.  

В отечественной педагогике наработаны мето-

дики написания изложений, когда учащийся кратко 

пересказывает в письменном в виде, продиктован-

ный учителем литературный текст. Мы лишь попы-

тались перенести этот педагогический опыт в про-

фессиональную сферу. 

Мы уверены, что разработанный нами педаго-

гический механизм лежит в рамках учения рус-

ского космизма [1], утверждающего, что человек 

является природоорганизующей силой, которая де-

лает техносферу частью сферы разума и природы. 

А формирование совершенной личности специали-

ста, ее формирующую, невозможно без синтеза гу-

манитарных и специальных знаний на основе сжа-

тия информации различных наук, необходимого в 

силу ограниченных информационных возможно-

стей человеческого мозга, при его безграничных 

творческих возможностях.  

Мы считаем, что качество образования – это 

качество сознания человека. При возрастании 

сложности современной техники в любой области 

его продуктивной деятельности (машиностроение, 

энергетика, транспорт, военное дело и т.д.) каче-

ство образования работника (обслуживающего тех-

нику персонала) является не только залогом произ-

водственно-экономического успеха предприятия 

(учреждения, военной части и пр.), но и условием 

обеспечения безопасной жизнедеятельности людей 
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и сохранности окружающей среды. Для этого, в 

числе прочих условий, необходимо тесное сотруд-

ничество и «педагогов-физиков» и «педагогов-ли-

риков». Мы убеждены, что умение устанавливать 

действенные межпредметные связи в ближайшее 

время станет одним из признаков педагогического 

профессионализма. 

Конечно, в небольшой статье мы не смогли 

раскрыть все стороны, поднятой нами проблемы, 

осуществления взаимосвязей общего и профессио-

нального образования. Мы попытались рассмот-

реть лишь один ее аспект и привлечь к ней внима-

ние наших коллег, приглашая педагогов общего и 

специального образования к широкой дискуссии.  
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АНОТАЦІЯ 
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На початок 1884 р. в Університеті Св. Володи-

мира працювали 8 приват-доцентів: на історико-фі-

лологічному факультетів – С. І. Бех, В. І. Пьор, на 

юридичному – Р. І. Базінер та Л. М. Казанцев, на 

медичному – Е. Х. Мандельштам, Й. Е. Міфле, 

О. К. Флейшер, М. М. Жук [3, с. 129–131]. До кінця 

1884 р. їх чисельність збільшилася до 16. Це пояс-

нюється тим, що набрав чинності новий універси-

тетський статут, за яким ліквідовувалася посада до-

цента. А це значило, що частина штатних доцентів 

перейшла на посади приват-доцентів. Таким магіс-

трам, як Ю. А. Кулаковський, М. П. Піхно, Л. М. 

Казанцев, П. Я. Армашевський, з часом надали 

звання екстраординарних професорів. П. Я. Арма-

шевському навіть довелося для цього брати відгуки 

в професорів П. В. Єремеєва й О. П. Карпінського, 

а також в академіка П. В. Кокшарова. 

19 серпня 1884 р. попечитель навчального ок-

ругу І. П. Новіков одержав від Міністерства народ-

ної освіти листа, у якому висловлював занепоко-

єння тим, що за минулий академічний рік в універ-

ситеті лише двоє осіб стали докторами медичних 

наук, а один – магістром російської історії. Міністр 

народної освіти І. Д. Делянов прохав уточнити ці 

дані.  

4 січня 1885 р. попечитель Київського навчаль-

ного округу С. П. Голубцов доповів міністру народ-

ної освіти про те, що чисельність приват-доцентів в 

Університеті Св. Володимира була незначною, до 
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того ж, більшість із них не мала великого педагогі-

чного досвіду. Не вистачало приват-доцентів, які б 

могли викладати на фізико-математичному й меди-

чному факультетах. Крім того, фінансове забезпе-

чення приват-доцентів і «професорських стипенді-

атів» бажало кращого, адже коштів для винагороди 

виділялося обмаль. [1, а. 76 зв., 167, 291].  

Призначення на посаду приват-доцента 

Т. І. Лоначевського-Петруняка мало певні труд-

нощі. Ще працюючи лаборантом кафедри загальної 

хімії Університету Св. Володимира (з листопада 

1868 р.), екстерном закінчив курс Кам’янець-По-

дільської гімназії. Пізніше переходить лаборантом 

на кафедру технологічної хімії і в цей же період екс-

терном складає кандидатський іспит. Захищає магі-

стерську дисертацію «О терпенах и исследование 

продажи масел критской душицы и кудрявой 

мяты». У березні 1885 р. прохав надати йому мож-

ливість працювати на кафедрі фармації та фармако-

логії, але призначена медичним факультетом комі-

сія визнала, що дисертаційної роботи не містить но-

вого вирішення даної наукової проблеми, тому 

залишитися на кафедрі він не мав права [1, а. 532 – 

535 зв.]. Утім Т. І. Лоначевський-Петруняк завдяки 

своїй наполегливості в грудні 1885 р. вже викладав 

в Університету Св. Володимира, а з 1889 до 1920 

року став завідуючим кафедри фармації і фармако-

гнозії. Він був заслуженим ординарним професо-

ром, відомим фармакологом. Т. І. Лоначевський-

Петруняк вивчав цілющі властивості лікарських ро-

слин, досліджував молекулярні з’єднання, розроб-

ляв ефективні методи для очищення води в річці 

Дніпро.  

На своєму шляху до професійного зростання 

С. П. Томашевський мав неабиякі перешкоди. По-

чинав свою діяльність у клініці проф. М. І. Стуко-

венкова (1880-х рр.). У 1883 р. під керівництвом 

професора В. М. Тарановського захистив доктор-

ську дисертацію «О влиянии вырезывания первич-

ного сифилитического затвердения на наступление 

и дальнейшее течение последовательных сифили-

тических явлений». Але 18 грудня 1885 р. йому 

було відмовлено в наданні посади приват-доцента 

через особистий конфлікт із М. І. Стуковенковим. 

Останній дав несхвальну оцінку науковій праці 

В. М. Тарановського, відзначивши його самовпев-

неність, що не підкріплена практичними дослі-

дженнями та науковими фактами. Утім в 1887 р. 

В. М. Тарановського обирають приват-доцентом 

шкірно-венерологічної клініки Університету 

Св. Володимира. На такому рішенні настояв попе-

читель Київського навчального округу С. П. Го-

лубцов, хоча ректор М. К. Ренненкампф категори-

чно був настроєний проти його кандидатури. При 

цьому він посилався на циркуляр Міністерства на-

родної освіти від 30 жовтня 1883 р., у якому зазна-

чалося, що особи, які мають політичний компро-

мат, не мають права знаходитися на службі в уніве-

рситеті. У Міністерстві народної освіти запевняли, 

що С. П. Томашевський мав сумнівну репутацію, 

адже був знайомий із державними злочинцями, а 

також негативні моральні якості. На засіданні вче-

ної ради, яке проходило 20 грудня 1887 р., С. П. То-

машевського підтримали 39 особи, проголосували 

«проти» – 31. Через ліміт часу не вислухали точку 

зору проф. В. В. Чиркова. Виконуючий обов’язки 

ректора В. Демченко чомусь вважав, що посада 

приват-доцента йому потрібна виключно з меркан-

тильних міркувань, але все ж таки 11 березня 

1887 р. наказав допустити С. П. Томашевського до 

приват-доцентури. Утім вести в госпіталі паралель-

ний курс з нашкірних і сифілітичних хвороб йому 

було заборонено. Після смерті проф. М. І. Ступове-

нкова С. П. Томашевському доручають читати лек-

ції з дерматології та сифілідології, які користува-

лися популярністю серед студенів. Деякий час ви-

мушений був працювати як приват-доцент без 

будь-якої оплати. 

С. П. Томашевський став ініціатором ство-

рення Київського сифілідологічного й дерматологі-

чного товариства, що діяло в період 1900 – 1916 рр., 

а також першим головою цього медичного закладу. 

У своїй промові він закликав членів товариства 

проводити заходи з профілактики венеричних за-

хворювань та більше уваги приділяти підвищенню 

рівня наукових досліджень в галузі дерматології та 

сифілідології. За його сприянням з’явилася нова бу-

дівля госпітальної дерматологічної клініки. Відо-

мий С. П. Томашевський і як прихильник вищої ме-

дичної освіти для жінок [2, с. 114–115; 5, а. 4–5 , 6–

7, 10; 8, а. 1–2 зв.].  

У кінці 1885 р. медичний факультет Універси-

тету Св. Володимира розглядав кандидатури для 

кафедри оперативної хірургії. На заміщення посад 

претендували професор Варшавського універси-

тету О. С. Таубер, якого вважали висококваліфіко-

ваним хірургом, та приват-доцент Військово-меди-

чної академії М. О. Кругловський, який із 1873 р. 

був доктором медицини. Планувалося, що вони 

проведуть дві пробні лекції за вибором факультету. 

Але 14 листопада 1885 р. міністр І. Д. Делянов за-

боронив це рішення, акцентуючи увагу на тому, що 

цим претендентам достатньо отримати відгуки спе-

ціалістів про їх педагогічну діяльність і наукові 

праці [7, а. 52–53]. 

У жовтні 1885 р. ректор університету 

М. К. Ренненкампф запропонував, щоб приват-до-

центи, як і професори, надавали навчальні про-

грами для затвердження факультетам. Однак 14 ли-

стопада міністр наказав: не вимагали від приват-до-

центів навчальні програми [13, а. 17–18, 21–22 зв.]. 

9 жовтня 1885 р. І. В. Радзимовський був за-

тверджений на посаду приват-доцент кафедри опе-

ративної хірургії з другої спроби На початку листо-

пада 1886 р. він звернувся до попечителя Київсь-

кого навчального округу з проханням дозволити 

йому приймати заліки в студентів із хірургічної па-

тології й терапії. Планувалося, що в V–VI семес-

трах І. В. Радзимовський буде читати 42 студентам 

курс хірургічної патології (2 год. щотижня), а також 

проводитиме експерименти на тваринах, демон-

струватиме результати дії препаратів (1 год. щоти-

жня). Крім того, по вихідних днях буде проводити 

хірургічні операції в Києво-Кирилівській лікарні, 
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навчати студентів лікуванню ран. Тому І. В. Радзи-

мовський прохав затвердити його навчальний курс 

хірургічної патології з десмургією та вченням щодо 

вивихів і переломів як паралельний. 31 жовтня 

1886 р. сповістив про свій намір медичний факуль-

тет. І. В. Радзимовський виявив бажання замість 

оперативної хірургії вести приватний навчальний 

курс клінічного вчення про хвороби кісток та суг-

лобів, адже в 1881 р. видав наукову працю теоре-

тико-експериментального характеру «О репланта-

ции и трансплантации костей», у якій вперше серед 

європейських медиків довів наявність ефекту «нек-

роз трансплантату». 

5 грудня 1886 р. декан медичного факультету 

В. А. Субботін заявив ректору, що не схвалює на-

міри І. В. Радзимовського, тому що не має доказів 

корисності його занять. Негативно декан постави-

вся й до його прохання щодо можливості прове-

дення заліків, пославшись на невеликий педагогіч-

ний досвід І. В. Радзимовського. 13 квітня 1887 р. 

медичний факультет вирішив: його навчальний 

курс не вважати паралельним, але надати право на 

проведення в V семестрі заліку із теоретичної хіру-

ргії. Проти цього рішення виступали колишній де-

кан університету В. Суботін, професори Ф. Борнга-

унт і С. Чир’єв. Утім 16 травня 1887 р. попечитель 

заборонив надавати таке право в поточному пів-

річчі [13, а. 2–7, 9–13, 16 зв.]. 

Іноді необ’єктивне ставлення до кандидатів на 

приват-доцентські посади мало й інші причини, ча-

сто надумані. Двічі подавав прохання на цю посаду 

доктор медицини В. П. Образцов, бажаючи слу-

жити на кафедрі приватної патології й терапії. Пер-

шого разу (24 листопада 1887 р.) йому було відмо-

влено через небажання декана медичного факуль-

тету Ф. Ф. Ергардта. Хоча В. П. Образцов 

повідомляв, що друкував у «Еженедельной клини-

ческой газете» важливу наукову працю з проблем 

гастроентерології. Крім того, 14 січня 1888 р. нега-

тивний відгук щодо поведінки В. П. Образцова на-

дійшов від начальника Київського жандармського 

управління. Удруге (24 лютого 1889 р.) В. П. Обра-

зцов подав до університету заяву – і знову відмова 

через жандармську довідку. У ній стверджувалося, 

начебто той зухвало поводиться з громадянами, що 

не відповідало дійсності [10, а. 5–8]. Насправді, 

працюючи в Київському військовому госпіталі ор-

динатором, В. П. Образцов не мирився із поряд-

ками, що були встановлені головним лікарем. Щоб 

позбавитися «неспокійного» лікаря, йому наказали 

виїхати до Мінського військового госпіталю, але 

В. П. Образцов відмовився й подав у відставку. 

Працюючи приватним лікарем, набув широкої по-

пулярності. Уперше в лікарській практиці домігся 

визначення окремих органів черевної порожнини в 

здорової людини шляхом глибокої плавної пальпа-

ції. Став відомим також як діагност хвороб серця. 

Тому з 1891 р. його запросили зайняти в Універси-

теті Св. Володимира посаду приват-доцента, а че-

рез 2 роки В. П. Образцов став професором кафедри 

приватної патології й терапії. 

Ще один приклад упередженості: біографія 

прозектора медичної хімії, приват-доцента 

В. Ф. Кистяківського – брата професора О. Ф. Кис-

тяківського. У 1873 р. він захистив докторську ди-

сертацію «Материалы для физиологии пищеваре-

ния и усвоения белковых веществ». Після дворіч-

ного перебування за кордоном читав лекції, вів 

практичні заняття з патологічної хімії. На початку 

1887 р. В. Ф. Кистяківський подав прохання про на-

дання йому посади екстраординарного професора. 

Попечитель С. П. Голубцов звернувся до ректора 

університету М. К. Рененкампфа з проханням дати 

характеристику В. Ф. Кистяківському. Ректору 

була цікава думка проф. В. Б. Томса, але той у цей 

час перебував у Празі (протягом вересня 1883 р. – 

січня 1884 р. був деканом медичного факультету). 

Хоча логічно було запитати точку зору проф. В. А. 

Субботіна, який був деканом університету з січня 

1884 р. до січня 1888 р. 20 грудня 1887 р. в уїдли-

вому тоні дав відповідь В. Б. Томса, підкреслюючи, 

що він не вірить у те, що Університету Св. Володи-

мира може загрожувати небезпека – надання мож-

ливості викладати В. Ф. Кистяківському, адже той 

був лише «laborant», який готував хімічні препа-

рати, а для цього багато розуму не потрібно. Не ди-

вно, що після цього В. Ф. Кистяківський подав у ві-

дставку. Зауважимо, що за більше ніж 12 років ви-

кладацької діяльності він підготував лише два 

повідомлення – у 1873 та 1877 рр., що було явно не-

достатньо для отримання посади екстраординар-

ного професора [15, а. 16–19, 21 зв.]. 

10 жовтня 1888 р. приват-доцент І. В. Радзи-

мовський у доповідній записці до попечителя 

В. В. Вельянінова-Зернова прохав зарахувати його 

в штатні викладачі будь-якого університету. При 

цьому він пояснив, що через небажання 

проф. Ф. К. Бернгаупта вести лекції по кафедрі хі-

рургічної патології із десмургією та з ученням про 

вивихи й переломи, він та приват-доцент М. О. Ро-

гович читали їх без оплати, лише за гонорар (з 

1886 р. студенти-медики платили гонорар в сумі 

75 коп. за тижневу годину замість 1 руб.). Для нав-

чання не вистачало допоміжних засобів (мікроско-

пів, інструментів, апаратів). Обидва приват-доце-

нти працювали ще й ординаторами хірургічної гос-

пітальної клініки. М. О. Рогович був 

«професорським стипендіатом». Він мав відря-

дження до Галле, Тюбінгену, Бреславля (Вроц-

лава), де відвідував лекції відомих професорів, пог-

либлюючи свої знання. Проводив операції в Київ-

ській лікарні Червоного Хреста. 

З 1887/88 навчального року І. В. Радзимовсь-

кий разом із М. О. Роговичем почав вести обов’яз-

кові лекції з хірургічної патології та терапії V–VI 

семестрів. Крім того, читав хірургічну діагностику 

студентам VII–VIII семестрів (5 год. щотижня). 

Якщо в навчальному півріччі заняття відвідували 

54 студенти, то навесні 1888 р. – 115 студентів. Де-

які з них під наглядом І. В. Радзимовського та 

М. О. Роговича робили операції, лікували оперова-

них осіб.  

М. О. Рогович мав 9 наукових праць, у тому 

числі 7 – німецькою мовою. В «Университетских 

известиях» була надрукована його вступна лекція 
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«Введение в курс общей хирургии». І. В. Радзимов-

ський був автором 6 наукових праць. Із кінця лис-

топада 1888 р. до кінця березня 1889 р. комісія в 

складі 6 професорів вивчала їхні наукові праці та 

аналізувала проведені вступні лекції. На думку 

В. В. Подвисоцького і С. Чир’єва, деякими статтями 

німецькою мовою М. О. Рогович забезпечив собі 

наукове ім’я. Проф. Ф. К. Борнгаупт назвав одну з 

проведених операцій М. О. Роговичем справжньою 

«образою» для будь-якого хірурга. Він не погоджу-

вався із високою оцінкою праць М. О. Роговича 

В. В. Подвисоцьким. 

15 квітня 1889 р. попечитель Київського навча-

льного округу В. В. Вельямінов-Зернов доповів Мі-

ністерству народної освіти, що М. О. Роговича мо-

жна направляти в будь-який університет, крім Уні-

верситету Св. Володимира, лише з тієї причини, що 

в навчальному закладі відсутня вакансія професора. 

Тому він став екстраординарним професором Том-

ського університету на кафедрі хірургічної патоло-

гії й терапії [11, а. 1–4, 5–7, 18–30 зв, 61 зв.]. 

В 1889 р. Університетом Св. Володимира було 

прийнято кадрове рішення за «формулою» міністра 

народної освіти І. Д. Делянова. Він заявив у 1887 р.: 

«Краще мати на кафедрі викладача із середніми зді-

бностями, ніж особливо обдаровану людину, яка, 

одначе, незважаючи на свою ученість, впливатиме 

на розум молоді неналежним способом». Попечи-

тель В. В. Вельямінов-Зернов одержав на початку 

1889 р. листа з Санкт-Петербурга (підпис був не-

розбірливий), у якому автор прохав допомогти в пе-

реході на службу приват-доцентом до Університету 

Св. Володимира хірурга, доктора медицини із 

м. Дерпта Б. К. Червінського. Останній давав згоду 

працювати без будь-якої оплати.  

Автор листа, знаючи ставлення влади до осіб 

неросійської національності, писав: хоч Б. К. Черві-

нський поляк, римокатолик, але він не володіє на-

віть польською мовою, налаштований у проросій-

ському дусі. Відгуки про нього дерптських профе-

сорів – відмінні. Його позитивно характеризував і 

київський професор Ф. К. Борнгаупт. Ректор 

М. К. Ренненкампф виклав Міністерству народної 

освіти свою думку щодо Б. К. Червінського. Він пи-

сав, що за більше ніж 30-річне перебування в уніве-

рситеті впевнився, що поляки завжди впливали не-

гативно на суспільні настрої. Навіть якщо деякі з 

них і були байдужими до політики, то все рівно зна-

ходилися під впливом ксьонзів або своїх сімей. 

Студенти оточували викладачів-поляків, як ствер-

джував ректор, «особливим ореолом уваги, овацій і 

популярності». Об’єктивним було зауваження 

М. К. Ренненкампфа щодо невеликої кількості нау-

кових праць. Б. К. Червінського та якості їх напи-

сання. Він наполягав на тому, щоб Б. К. Червінсь-

кому відмовили, адже таке рішення стане пересто-

рогою для іншого поляка – доктора медицини, 

відомого лікаря, киянина Румашевича, який теж 

мав бажання працювати в Університеті Св. Володи-

мира. Міністерство народної освіти відмовилося та-

кож направити Б. К. Червінського в інший універ-

ситет, крім київського [6, а. 1–7]. 

4 червня 1892 р. приват-доцент кафедри аку-

шерства та гінекології В. О. Добронравов (якого 

вважали «лікарем від бога») подав прохання попе-

чителю Київського навчального округу В. В. Вель-

ямінову-Зернову, у якому йшла мова про надання 

йому посади екстраординарного професора. При-

ват-доцентом він став ще у вересні 1875 р. Вів опе-

ративне акушерство (4 год. щотижня), практичні за-

няття з оперативного акушерства (2 год. щотижня) 

і діагностику жіночих хвороб (2 год. щотижня). 

Крім того, фінансував пропедевтичну поліклініку 

жіночих хвороб. За 20 років науково-педагогічної 

роботи В. О. Добронравов підготував 45 статей. 

Але проф. Г. О. Рейн назвав більшість із них компі-

лятивними, а в докторській дисертації «О местном 

лечении послеродовых заболеваний» (1873 р.) 

знайшов «фундаментальні недоліки». У проведе-

них ним в 1875 р. та 1887 р. вступних лекціях 

Г. О. Рейн теж помітив грубі помилки та відмітив 

погане знання лектора анатомії фізіології та гісто-

логії. Утім, крім нього, на них ніхто не звернув 

уваги. Неабияке обурення викликав у рецензента 

цілком доречний розділ «Гігієна молодят» у про-

грамі навчального курсу гігієни для жіночих навча-

льних закладів 1889 р., що склав В. О. Добронраво-

вим. Тому прохання не було підтримане попечите-

лем, хоча, на думку ректора Ф. Я. Фортинського, 

В. О. Добронравов вирізнявся серед інших претен-

дентів на посаду екстраординарного професора 

своєю працелюбністю та старанністю, і це давало 

можливість йому обійняти посаду. Безуспішною 

виявилася й друга спроба В. О. Добронравова в кі-

нці грудня 1893 р. отримати посаду. 

Дістав аналогічну відмову в січні 1894 р. при-

ват-доцент кафедри акушерства, жіночих і дитячих 

хвороб І. В. Троїцький. Він прохав надати йому по-

саду екстраординарного професора поза штатом 

без оплати. Мотиви такого рішення влади вигля-

дали алогічними з рішеннями щодо інших претен-

дентів на вакантні посади медичного факультету. 

І. В. Троїцький був доктором медицини, автором 

«Курса лекций о болезнях детского возраста» (у 

двох частинах) обсягом більше 500 сторінок. Читав 

лекції з курсу «Дитячі хвороби» (2 год. щотижня), 

«Прийом хворих дітей» (2 год. щотижня), вів прак-

тичні заняття (1 год. щотижня). У 1892 р. була опу-

блікована критично-аналітична стаття І. В. Троїць-

кого «Дозировка лекарственных средств в детском 

возрасте», у якій було відзначено, що таблиці дозу-

вання ліків для дітей, складені багатьма вченими, 

неточні, суперечливі й вимагали перегляду [9, а. 2–

12 зв.; 16; 17]. У 1902 р. вчений перейшов до Хар-

ківського університету, де одержав посаду профе-

сора. У цьому навчальному закладі він протягом 11 

років боровся за відкриття кафедри дитячих хво-

роб. 

Майже через 22 роки після закінчення медич-

ного факультету майбутній академік Ф. Г. Яковсь-

кий очолив кафедру лікарської діагностики. При-

ват-доцентом університету він став у 1885 р., але 

пробну лекцію «Значение бактериологии в диагно-

стике и терапии внутренних болезней» прочитав 

лише через сім років. Через скрутні матеріальні 
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умови працював у лікарні Києво-Подільської духо-

вної школи, асистентом на приватних прийомах у 

професора К. Г. Трітшеля. Двічі побував за кордо-

ном, створив бактеріологічну лабораторію. Вів 

курс «Клінічна мікроскопія й бактеріологія», у 

тому числі – для військових лікарів, розробив метод 

перкусії грудної клітки «ялинкою». Ф. Г. Яковсь-

кий був засновником вітчизняної фтизіатрії та од-

ним із лідерів Київської терапевтичної школи [19, 

с. 95–97; 18, с. 6–8]. 

Періодично в університеті виникали склад-

нощі щодо виплати винагороди приват-доцентам 

через брак необхідних коштів. 20 жовтня 1898 р. 

медичний факультет запропонував не виплачувати 

їм грошей, але з такою пропозицією не погодилася 

вчена рада. Якщо виникала потреба в заохоченні 

приват-доцентів, які вели обов’язкові лекції, факу-

льтети передбачали оплату з розрахунку по 100 руб. 

за піврічну годину. Утім рада зауважила, що вина-

городу потрібно надавати приват-доцентам і за не-

обов’язкові навчальні курси. Це рішення вчена рада 

продублювала в січні 1901 р., назвавши прізвища 

12 приват-доцентів, які вели необов’язкові курси 

[14, с. 18, 26; 4, а. 25 – 25 зв.] 

У кінці ХІХ століття для приват-доцентів отри-

мання гонорару не могло бути надійним джерелом 

заробітку, тому що багато студентів або звільня-

лися від оплати, або не могли своєчасно її вносити. 

В архівах знаходиться багато прохань від студентів, 

особливо медичного та юридичного факультетів, 

що стосувалися відтермінування оплати, а також 

звільнення від неї. Мотиви однотипні: «крайняя 

нужда», «вследствие крайней моей несостоятельно-

сти» [12, а. 15, 90]. 

Отже, проблема подальшого існування приват-

доцентури хвилювала медичний факультет. Це по-

яснювалося тим, що на службі знаходилися ті при-

ват-доценти, які не були призначені Міністерством 

народної освіти та які не отримували визначеної оп-

лати. Факультет був зобов’язаний вивчати їхню ро-

боту, щоб вирішити питання про надання дозволу 

проводити заліки, про визначення винагороди й 

черговість її отримання. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті на основі компаративного аналізу висвітлено процес музичної підготовки вчителів початко-

вої школи і вчителів музики в Україні та Польщі. З’ясовано, що урок з музичного мистецтва в українських 

школах викладають фахівці, які отримують освіту в педагогічних вишах. У той же час, в Польщі, музичні 

заняття з молодшими школярами проводять вчителі початкових класів і, частково, вчителі музики, отри-

мавши освіту в вищих державних (недержавних) школах, класичних та педагогічних університетах, педа-

гогічних та музичних академіях. 

ABSTRACT 

The article on the basis of comparative analysis highlights the process of musical preparation of primary 

school teachers and teachers musicians in Ukraine and Poland. It is found out, that a musical art lesson in Ukrainian 

schools are conducted by specialists who receive education in pedagogical higher educational establishments. At 

the same time, in Poland music classes with junior pupils are conducted by elementary school teachers and, in 

part, by teachers musicians, having received education in higher state (non-state) schools, classical and 

pedagogical universities, pedagogical and music academies. 

 

Ключові слова: музична підготовка, майбутній вчитель початкових класів, вчитель музики, дисцип-

ліни музичного циклу. 
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Постановка проблеми. Музична освіта дітей 

молодшого шкільного віку є невід’ємною частиною 

навчально-виховного процесу сучасної початкової 

школи, пріоритетним завданням якого є всебічний, 

гармонійний розвиток особистості. Як стверджував 

видатний український педагог В. А. Сухомлинсь-

кий, «музичне виховання – це не виховання музи-

канта, а… виховання людини». В Україні відпові-

дальність за виконання цих завдань покладено на 

вчителя музичного мистецтва. У цьому сенсі постає 

питання щодо якісної професійної підготовки таких 

фахівців, тим більше відомо, що музичні здібності, 

естетичний та художній смак інтенсивно розвива-

ються саме в дошкільному та ранньому шкільному 

віці. [1, 171]  

Професійна підготовка вчителя музики знай-

шла відображення в роботах вітчизняних науков-

ців: О. Апраксіної, Л. Арчажникової, Л. Бєзбородо-

вої, Д. Кабалевського, О. Лобової, Г. Падалки, 

О. Ростовського, О. Рудницької, В. Школяр, Г. Ци-

піна та ін., польських науковців: З. Буровської 

(Z. Burowska), А. Вейнер (A. Weiner), Р. Гоздецької 

(R. Gozdecka), М. Кіселя (M. Kisiel), М. Пшиходзі-

нської (M. Przychodzińska), та ін.; проблемам музи-

чної підготовки вчителів початкової школи присвя-

тили свої праці польські науковці – А. Вілк 

(A. Wilk), Є. Дилонг (J. Dyląg), Є. Курч (J. Kurcz), 

Р. Лавровська (R. Ławrowska); компаративним дос-

лідженням у сфері музично-педагогічної освіти – 

А. Вільчковська, Г. Ніколаї, Р. Полухін, І. Сташев-

ська. Проте, порівняльні дослідження музичної під-

готовки вчителів початкової школи та вчителів му-

зикантів у Польщі та Україні практично не здійс-

нювались. Оскільки останнім часом в українській 

освіті поширюються процеси євроінтеграції, а 

Польща випереджає Україну, використання пози-

тивного досвіду музичної підготовки фахівця кра-

їни, близької територіально та історично до Укра-

їни, буде сприяти покращенню професійної підго-

товки майбутніх учителів музичного мистецтва в 

Україні. 

Мета статті – на основі компаративного ана-

лізу висвітлити процес музичної підготовки вчите-

лів початкової школи і вчителів музики в Україні та 

Польщі. Це зумовило вирішення таких завдань: 

з’ясувати типи вишів, які готують вчителів почат-

кової школи та вчителів музики (в Україні – музич-

ного мистецтва) в Республіці Польща та Україні; 

здійснити компаративний аналіз їх навчальних пла-

нів; порівняти кількість навчального навантаження 

та зміст музичних дисциплін. 
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Виклад основного матеріалу. Урок з музич-

ного мистецтва або інтегрований урок з мистецтва, 

як в основній, так і початковій школі України, про-

водять вчителі, які здобули вищу освіту в інститу-

тах, факультетах мистецтв педагогічних ВНЗ за 

спеціальністю 014.13 «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)» та 025 «Музичне мистецтво», до якої 

українські педагогічні виші пропонують різні дода-

ткові спеціальності та спеціалізації. Найчастіше – 

це «художня культура», «режисура музично-вихов-

них шкільних заходів», «естрадний спів», але є ці-

каві, з точки зору підготовки фахівця до проведення 

музичних занять з молодшими школярами та 

дітьми дошкільного віку, а саме – «початкова/до-

шкільна освіта», «дошкільна/початкова освіта» 

(Полтавський педагогічний університет). До вступу 

на музичні спеціальності необхідно скласти «твор-

чий конкурс» зі спеціальності, на якому абітурієнт 

демонструє музичні здібності, елементарні музичні 

знання, володіння музичним інструментом. Протя-

гом навчання, на рівні «бакалавр», студенти отри-

мують ґрунтовну професійну підготовку для прове-

дення занять з музичного мистецтва, інтегрованого 

курсу «мистецтво» не тільки у початковій школі, а 

і в основній.  

Розглянемо робочі програми підготовки вчи-

теля музичного мистецтва на прикладі Навчально-

наукового інституту культури і мистецтв 

СумДПУ імені А. С. Макаренка. Серед обов’язко-

вих дисциплін циклу професійної підготовки, особ-

ливе місце належить методиці музичного вихо-

вання. Метою означеного курсу є розкриття сучас-

них наукових концепцій, понять, методик та 

методів, на основі яких відбувається процес музич-

ного виховання, навчання й освіти вихованців зага-

льноосвітньої школи, засвоєння, усвідомлення та 

практична реалізація майбутніми фахівцями теоре-

тичних, методичних і практичних основ музичного 

виховання школярів, закономірностей процесу їх 

музичного розвитку, умов організації музично-пе-

дагогічної роботи з учнями. [2] Чільне місце, в сис-

темі професійної підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва, посідає диригентська підго-

товка у межах основної дисципліни «хорове дири-

гування», та допоміжних - «практикум шкільного 

пісенного репертуару», «читання хорових парти-

тур» які є одними з провідних фахових дисциплін, 

оскільки пов’язані з актуалізацією комплексу спе-

ціальних знань і вмінь, до яких входять: гра та спів 

хорових партитур, аналітичний розбір твору, засво-

єння різноманітного вокально-хорового реперту-

ару, формування виразної мімічно-мануальної тех-

ніки, як єдиного можливого засобу спілкування з 

хоровим колективом. Дисципліна «хорове диригу-

вання» викладається протягом всього періоду нав-

чання. 

Вчитель музичного мистецтва загальноосвіт-

ньої школи в Україні досить часто стає диригентом 

шкільного хору, ансамблю, тому майбутньому фа-

хівцю необхідна ґрунтовна теоретична та практи-

чна підготовка, яку він отримує відповідно у межах 

лекційного курсу «хорознавство» та практичного - 

«хоровий клас». Метою курсу є засвоєння студен-

тами основ хорового та ансамблевого співу, усвідо-

млення його значення для національної культури 

України. Необхідну вокально-теоретичну, практи-

чну співацьку підготовку майбутні вчителя музич-

ного мистецтва отримують у межах дисципліни 

«постановка голосу». Вчитель музики, працюючи у 

початкових класах визначає загальний напрямок, 

атмосферу педагогічного процесу, виконавська 

майстерність якого викликає особливе враження у 

молодших школярів, пробуджуючи бажання тво-

рити. Тому, необхідною складовою професійної 

підготовки такого спеціаліста є гра на музичному 

інструменті у межах дисципліни «основний музич-

ний інструмент». Найчастіше – це фортепіано, 

баян, акордеон, але можуть бути і скрипка, флейта, 

бандура.  

Цікаво зауважити, що навчальну програму з 

музичного мистецтва для 1-4 класів загальноосвіт-

ніх шкіл України створила талановитий науковець, 

док. п. н., проф. Ольга Володимирівна Лобова, ко-

лишня випускниця Сумського навчально-науко-

вого інституту культури і мистецтв (на той час му-

зично-педагогічний факультет Сумського держав-

ного педагогічного інституту). Серед кола її 

наукових інтересів - теорія та методика музичної 

освіти школярів і музично-педагогічної підготовки 

майбутніх вчителів, розроблення навчальної літе-

ратури з музичного мистецтва для загальноосвіт-

ньої школи. Основні результати науково-методич-

ної роботи Ольги Володимирівни представлені у 38 

працях, серед яких монографія «Формування основ 

музичної культури молодших школярів: теорія та 

практика», «Дидактичні казки та вірші в музичній 

освіті молодших школярів: досвід використання ав-

торських підручників», авторські підручники з му-

зичного мистецтва для 1-4 класів ЗОШ тощо. 

Ольга Володимирівна також плідно працює з На-

вчально-науковим інститутом культури і мистецтв 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, надаючи консуль-

тації з проведення педагогічної практики студентів. 

Розглянувши основні дисципліни циклу професій-

ної підготовки майбутнього вчителя музичного ми-

стецтва загальноосвітньої школи, доходимо до ви-

сновку, що вони дійсно потрібні майбутньому фа-

хівцю, адже відповідають запитам сучасної 

української школи.  

На відміну від України, в початковій школі 

Польщі (1-3 класи) музичні заняття проводить, пе-

реважно, вчитель початкових класів, але, на розг-

ляд адміністрації, можливо викладання і вчителем 

музикантом, який отримує освіту в музичних, педа-

гогічних академіях та класичних університетах 

Польщі за напрямом «мистецька освіта у сфері му-

зичного мистецтва». На цьому напрямі існує декі-

лька спеціальностей, найчастіше – це «музична 

освіта», «диригування», «ритміка», іноді додається 

спеціалізація. Наприклад в Музичній академії імені 

Ф. Нововейського в Бидгощі (Akademia Muzyczna 

im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy) є традиційна 

спеціальність «музична освіта» зі спеціалізацією 

«диригування» (Dyrygentura chóralna) або «духовна 
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музика» (Muzyka kościelna) [3]. В музичних акаде-

міях Польщі, які готують спеціалістів для музичних 

шкіл, коледжів, інститутів, тобто профільованих за-

кладів, можливо отримати спеціальність «музична 

освіта» для викладання предметів музичного циклу 

в загальноосвітніх школах, що не характерно для 

музичних академій України. Слід зауважити, що 

спільним у польських та українських навчальних 

планах є поділ дисциплін на групи, або модулі. Так 

у модулях «за напрямом» (kierunkowe), «за спеціа-

льністю» (specjalnościowe) зустрічаємо дисципліни, 

подібні Україні: «методика музичної освіти І/ІІ 

етапи», «диригування», «читання хорових парти-

тур», «постановка голосу», «фортепіано», «хоровий 

клас», тощо, а також не досить поширені: «основи 

імпровізації на фортепіано» (Podstawy improwizacji 

fortepianowej), «наука акомпанементу з читанням 

нот a`vista» (Nauka akompaniamentu z czytaniem nut 

a’vista), «рух з музикою» (zajęcia muzyczno-

ruchowe) «шкільні музичні інструменти» 

(instrumenty szkolne), цікаві предмети за вибором – 

«семінари К. Орфа», «семінари З. Кодая», «теорія 

навчання музики за Е. Гордоном» (Akademia 

Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowice) 

[4], семінари за методикою Далькроза» (Akademia 

Muzyczna w Krakowie) [5]. На нашу думку, подібні 

дисципліни сприяють розвитку креативності студе-

нтів, збагачують їх теоретичний та практичний до-

свід.  

У результаті аналізу сайтів вишів Польщі, які 

надають підготовку фахівця за напрямом «Педаго-

гіка», з’ясовано, що спеціальність «дошкільна та 

початкова освіта» можливо отримати в Вищих дер-

жавних та недержавних школах, інститутах класи-

чних та педагогічних університетів, академіях. Рі-

вень музичної підготовки в цих закладах має свої 

особливості.  

Розглянемо музичну підготовку майбутніх 

вчителів дошкільної та початкової освіти у вищих 

школах Польщі. В залежності від спрямованості на 

дошкільну, або початкову освіту, обраної додатко-

вої спеціальності, зміст та часове навантаження 

дисциплін може бути різним. Найчастіше 

зустрічаємо пропозиції на підготовку за спеціаль-

ностями: «початкова освіта з дошкільним вихован-

ням», «дошкільна та початкова освіта», «початкове 

навчання з англійською мовою», «початкове нав-

чання з педагогічною терапією», «елементарна 

освіта, дошкільне виховання», «елементарна освіта 

з шкільною інформатикою» також нові спеціаль-

ності «опіка та виховання, спеціалізація «гувернер» 

(PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim). На дисципліни музичного спря-

мування приділяється, в середньому, 45-90 годин 

загальної підготовки, але зустрічаємо і більше, 

навіть 135 годин – на спеціальності «початкове нав-

чання з англійською мовою» (PWSZ w Nowym 

Sączu). У кожному навчальному закладі вони ма-

ють різні назви: «музична освіта з методикою» 

(Metodyka edukacji muzycznej) «дитина і музика» 

(Dziecko i muzyka) – Karkonoska PWSZ w Jeleniej 

Jórze; «формування музичних компетенцій дітей» 

(Kształtowanie kompetencji dziecka w przestrzeni 

edukacji muzycznej), «спів і гра на музичних інстру-

ментах» (Śpiew i gra na instrumencie szkolnym) - 

PWSZ w Koninie. На подібних дисциплінах сту-

денти: отримують знання щодо концепцій мистець-

кої освіти в історичній, суспільній, психологічній 

перспективах, форм музичної діяльності та 

експресії в методиках Е. Ж. Далькроза, К. Орфа, 

З. Кодая; засвоюють музичні знання та знання з ви-

користання музичної літератури в дошкільному за-

кладі і початкових класах школи, вікові особли-

вості дитячого голосу; опановують гру на музичних 

інструментах.  

Музична підготовка студентів дошкільної та 

початкової освіти в класичних і педагогічних уні-

верситетах рівня «бакалавр» (у Польщі ліценсіат), з 

огляду на кількість годин, зміст, у цілому, має ви-

гляд підготовки віщих шкіл. Але, в Краківському 

педагогічному університеті (Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie) та університеті Казимира Великого в 

Бидгощі (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy) існує модуль додаткової спеціальності 

до впровадження інноваційної стратегії музичного 

розвитку дітей (Innowacyjna edukacja muzyczna, 

Bydgoszczy), підготовка у сфері музичної освіти 

(Przygotowanie w zakresie edukacji muzycznej, 

Kraków). На модуль приділяється 20 пунктів ECTS, 

що дорівнює близько 120 годинам навчального 

часу. Серед дисциплін зустрічаємо «впровадження 

в музичну культуру», «сучасні системи та концепції 

музичної освіти», «пропедевтика музичної літера-

тури», «акомпанемент до музично-рухових занять» 

тощо. Випускники цих студій одночасно підготов-

лені до праці у сфері дошкільної, початкової освіти 

та, спираючись на інноваційні методики навчання 

музики, проведення креативних музичних занять, 

починаючи від часу «до народження» (період вагі-

тності), дошкільній та початковій освіті. Таким чи-

ном, майбутні вчителі дошкільної та початкової 

освіти спрямовані саме на ранній музичний розви-

ток дітей, на відміну від України, де досить ґрун-

товна музична підготовка сконцентрована взагалі 

на музичний розвиток дітей початкової школи, у 

випадку підготовки вчителів музичного мистецтва 

– початкову та основну школу.  

Музична підготовка студентів напряму «поча-

ткова/дошкільна освіта» в Україні надається у ме-

жах дисциплін «музичне мистецтво з методикою 

навчання», «методика викладання інтегрованого 

курсу «Мистецтво»». Так, в Сумському держав-

ному педагогічному університеті на кафедрі почат-

кової та дошкільної освіти док. пед. н., проф., заві-

дуючим кафедри О. В. Лобовою була розроблена та 

впроваджена дисципліна «музичне мистецтво з ме-

тодикою навчання» на засіданні від 27.08.2015 р.. 

Предмет викладається на 2-ому році навчання в уні-

верситеті, навчальне навантаження складає 72 го-

дини, що дорівнює 2,5 кредитів ЕСТS, за змістом 

ділиться на 2 основні модулі: «теорія музичного на-

вчання молодших школярів»; «методика музичного 

навчання молодших школярів». Зміст першого мо-

дулю охоплює 4 теми: поняття про музичне мисте-
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цтво, сутність музичного навчання молодших шко-

лярів; психологічні основи музичної діяльності, 

зміст музичного навчання молодших школярів; ме-

тоди музичного навчання учнів початкових класів у 

сучасній школі; форми музичного виховання шко-

лярів, урок музичного мистецтва: типи, структура, 

особливості проведення. Другий модуль розкриває 

3 теми: музичне сприймання та методика організа-

ції слухання музики у початкових класах; методика 

вокально-хорової роботи з молодшими школярами, 

застосування дитячих музичних інструментів; ком-

плексне формування музичної культури школяра, 

удосконалення музично-педагогічної культури 

вчителя. По закінченні курсу студенти повинні ви-

конати індивідуальне навчально-дослідне за-

вдання: підготувати пакет дидактико-методичних 

матеріалів «Музична скринька», до складу якої вхо-

дять: державні документи, що визначають зміст му-

зичної освіти молодших школярів: витяг з Держав-

ного стандарту початкової загальної освіти; навча-

льна програма з музичного мистецтва для 1-4 

класів, словник музичних термінів для учнів почат-

кових класів (у відповідності до змісту навчальної 

програми), пісенний матеріал за програмою з музи-

чного мистецтва для початкових класів: текст пісні 

та ілюстрації до нього тощо [6]. 

В Україні студенти дошкільної або початкової 

освіти отримують в достатній мірі професійні му-

зичні знання та навички, але, в майбутньому, уроки 

з музичного мистецтва не проводять, оскільки в ук-

раїнських школах ці заняття традиційно віддають 

вчителям музики. Майбутнім учителям початкової 

школи в Україні музична обізнаність необхідна для 

проведення ігор, з залученням музики, фізкультур-

них хвилинок, позашкільних заходів – змагань, кон-

курсів, створення особливої атмосфери (фону) під 

час навчальної діяльності.  

Висновки. Одже, музичний розвиток дітей по-

чаткової школи в Україні та Польщі покладено на 

вчителів початкової школи і вчителів музики. В Ук-

раїні уроки з музичного мистецтва та інтегрованого 

курсу «Мистецтво» викладають вчителі музики, на 

відміну від Польщі, де музичні заняття з молод-

шими школярами проводять, переважно, вчителі 

початкової школи. І в Україні і в Польщі підготовка 

вчителів музики відбувається в класичних та педа-

гогічних ВНЗ, до складу яких увійшли педагогічні 

інститути, але в Польщі таку підготовку можливо 

отримати і в музичних академіях, частково, у Ви-

щих державних (не державних) школах. З’ясовано, 

що різні типи ВНЗ Польщі надають більше можли-

востей щодо обрання студентами спеціальності та 

спеціалізації.  

У результаті аналізу навчальних планів щодо 

музичної підготовки майбутніх учителів початко-

вої школи, а також вчителів музики, перелік основ-

них дисциплін циклу професійної та фахової підго-

товки, в цілому, співпадає. Крім цього, в Польщі, на 

увагу заслуговують дисципліни: «основи імпровіза-

ції на фортепіано», «наука акомпанементу з читан-

ням нот a`vista», «рух з музикою», «шкільні музичні 

інструменти», «семінари К. Орфа», «семінари 

З. Кодая», «теорія навчання музики за Е. Гордо-

ном», семінари за методикою Далькроза», які спри-

яють розвитку креативності студентів, збагачують 

їх теоретичний та практичний досвід.  

Стосовно навчального навантаження та змісту 

підготовки майбутніх учителів, розбіжностей не 

виявлено, але існування модуля в університетах мі-

ста Бидгощі та Кракова до отримання додаткової 

спеціальності на педагогічному напрямі надає про-

фесійні компетенції майбутнім учителям до ран-

нього музичного розвитку дітей, на відміну від Ук-

раїни, де професійна музична підготовка спрямо-

вана взагалі на музичний розвиток молодших 

школярів та школярів основної школи. Таким чи-

ном, на нашу думку, подібні інновації змістовно б 

покращили, творчо збагатили музичну підготовку 

не тільки майбутніх українських вчителів початко-

вої школи, а і вчителів музичного мистецтва. 
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Эффективность реализации развития межкуль-

турной коммуникативной компетенции студентов 

вузов неязыковых специальностей напрямую зави-

сит от педагогических условий, которые оказывают 

непосредственное влияние на процесс и результа-

тивность формирования компетенции 

Категория «условие» в научной литературе 

представлена разными точками зрения, однако мы 

считаем необходимым обратиться к педагогиче-

скому осмыслению данного понятия. Разделяя 

точку зрения Е.Ю. Никитиной, Н.Ю. Посталюк и 

др., мы вслед за ними под понятием «педагогиче-

ские условия» понимаем взаимосвязанную сово-

купность мер, осуществляемых в образовательном 

процессе высшей школы для достижения обучае-

мыми межкультурной коммуникативной компе-

тентности. 

Для формирования необходимых для развития 

иноязычной коммуникативной компетенции педа-

гогических условий во внимание принимались сле-

дующие критерии: потребности и запросы высшей 

профессиональной школы; условия образователь-

ного процесса и дисциплины в высшем учебном за-

ведении и возможности их адаптации применения 

для формирования обозначенных компетенций; ве-

дущие подходы к формированию иноязычной ком-

муникативной компетенции в образовательном 

процессе; специфика предложенной выше модели. 

С учетом обозначенных факторов в качестве 

главных педагогических условий для формирова-

ния иноязычной коммуникативной компетенции 

вузов неязыковых специальностей предложены та-

кие педагогические условия, как актуализация ино-

язычной диалоговой культуры студентов, примене-

ние партисипативных методов, включение игро-

вого менеджмента и использование 

аудиовизуальных средств в процессе формирова-

ния межкультурной коммуникативной компетен-

ции. 

Далее углубимся в более подробный анализ 

обозначенных педагогических условий.  

Важным педагогическим условием является 

актуализация иноязычной диалоговой культуры 

студентов. Для его изучения прежде всего обра-

тимся к такому феномену как диалог. 

В современном образовательном процессе 

диалог является педагогическим инструментом, не-

обходимым условием для организации эффектив-

ной коммуникации между субъектами образова-

тельного процесса.  

Допустимыми способами использования диа-

лога в образовательном процессе являются органи-

зация диалога по учебной теме, формирования у 

обучающихся способности к формулированию во-

просов (Н.Г. Алексеев, С.Ю. Сотокин, А.А. Окунев 

и др.), интервьюирование. 

Использование учебного диалога в процессе 

формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции студентов имеет достаточный потен-

циал в образовании и является базовым условием 

развития коммуникативной культуры.  
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Диалогическая форма общения предполагает 

широкое использование экстралингвистических 

средств (мимики, жестов и т.п.). Соединение ре-

плик, характеризующихся структурной, интонаци-

онной, и семантической законченностью, принято 

называть диалогическим единством.  

Одним из способов актуализации диалоговой 

культуры является интервью, своеобразный дело-

вой диалог с целью получения оперативной, пер-

вичной, личностной, эмоциональной информации 

по актуальной и значимой теме. В процессе интер-

вью студенты учатся применять теоретические зна-

ния на практике, развивают коммуникационные 

навыки, учатся быть гибкими, дипломатичными 

(С.А. Мухина, А.А. Соловьева и др.).  

Следующим условием является применение 

партисипативных методов. Под партисипативными 

методами понимается способ организации взаимо-

действия, побуждающего субъектов образователь-

ного процесса к деятельности, направленной на до-

стижение компетентности в области межкультур-

ной коммуникации. Иными словами, это способ, 

используемый преподавателем для включения сту-

дентов в совместную творческую деятельность по 

решению межкультурных коммуникативных задач, 

связанных с повышением уровня коммуникатив-

ных навыков студентов вуза в процессе профессио-

нальной подготовки. (Е.Ю. Никитина, М.В. Смир-

нова, Т.В. Орлова и др.). 

В процессе применения данного метода ис-

пользуются разные формы работы в ходе образова-

тельного процесса, при которых студенты рабо-

тают в группе, тренируют навык толерантного от-

ношения ко мнению своих коллег и к совместному 

поиску рациональных решений относительно по-

ставленной речевой или коммуникативной задачи. 

Как правило, такими формами работа являются 

круглые столы, публичные доклады с последую-

щим обсуждением, презентации итогов коллектив-

ной студенческой работы пресс-конференции и др. 

Успех предлагаемых форм заключается в примене-

нии вопросно-ответной формы, которая является 

ядром диалогической речи, основная цель которой 

заключается в обмене информацией на иностран-

ном языке. 

Взаимоконтроль и взаимооценка – способ реа-

лизации контрольно-диагностического блока с уча-

стием студентов, в рамках которого текущий, про-

межуточный и итоговый формы контроля осу-

ществляется не педагогом, а самими студентами, 

что способствует снижению напряжения в про-

цессе образования, развитию рефлексии студентов, 

снижению авторитарного давления в отношениях 

преподаватель – студент[4]. 

Основной задачей преподавателя является со-

здание условий, при которых развивалась бы дея-

тельность индивида, группы, требующая конкрет-

ного разрешения, но не имеющая мгновенного од-

нозначного решения. При использовании данного 

метода студент выступает субъектом, который сам 

влияет на разрешение иноязычных проблем, что по-

вышает его мотивацию в процессе обучения и де-

лает его ответственным за принятое в совместной 

работе решение. Применяя партисипативные ме-

тоды в процессе формирования межкультурной 

коммуникативной окмпетенции, преподавателю 

необходимо стремиться создавать равные возмож-

ности для всех студентов; снимать эмоциональную 

и интеллектуальную напряженность, скованность и 

нерешительность студентов; отказаться от автори-

тарной роли; формировать и развивать организаци-

онную культуру на основе идеи сотрудничества.  

Несомненными достоинствами вышеописан-

ных форм являются снижение тревожности студен-

тов, что активизирует их познавательную творче-

скую деятельность, а также данные формы работы 

создают предпосылку к самореализации, само-

управлению и самодисциплине, где преподаватель 

выступает одним из участников совместной дея-

тельности по разрешению проблемы на диалогиче-

ских паритетных началах. 

Включение игрового менеджмента в процесс 

обучения студентов неязыковых специальностей 

является важным условиям эффективного развития 

межкультурной коммуникативной компетенции 

студентов, что подтверждается обширной педаго-

гической практикой [2]. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра 

обладает существенным признаком – наличием 

четко поставленной цели обучения и соответствую-

щего ей педагогического результата, игровой ме-

неджмент же сопровождается управлением препо-

давателем активными формами и методами форми-

рования межкультурной коммуникативной 

компетенции студентов вузов неязыковых специ-

альностей, которое обеспечивает оптимальную ре-

ализацию целей, достижение результата с наимень-

шими затратами ресурсов, сил, времени.  

Е.Ю. Никитиной выделяет шесть видов управ-

ленческих действий, необходимых педагогу для эф-

фективного управления игровыми технологиями в 

процессе формирования у студентов неязыковых 

специальностей межкультурной коммуникативной 

компетенции: педагогический анализ, целеполага-

ние, планирование и прогнозирование, организация 

исполнения, контроль, регулирование и коррекция 

[5].  

Методически разработанная и подготовленная 

игра предполагает: наличие адекватных учебным 

задачам целей на каждый период обучения, разра-

ботанную в соответствие с ними структуру с обяза-

тельным охватом всех студентов. Важно при такой 

организации помнить, что игра – остается лишь об-

разовательной формой, направленной на реализа-

цию содержания и целей образования.  

Для успешной реализации развития коммуни-

кативных компетенций в структуру игры в образо-

вательном процессе должны входить такие компо-

ненты как: роли, определенные для участников; 

участие в игровых действиях как способ реализа-

ции ролей; игровая лексика, введение условной тер-

минологии, поддерживающий игровой характер; 

имитация реальных коммуникативных ситуаций 

между участниками игры; сюжет (условный или 

конкретный сценарий) – область действительности, 

условно воспроизводимая в игре. 
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Применение педагогом разнообразных средств 

и способов обучения способствует повышению эф-

фективности формирования межкультурной ком-

муникативной компетенции, по этой причине еще 

одним педагогическим условием является исполь-

зование аудиовизуальных средств. В научной лите-

ратуре под аудиовизуальными средствами обуче-

ния понимают совокупность технических средств 

записи, хранения, копирования и воспроизведения 

звука и изображения, используемых в процессе 

обучения [3]. 

В практике преподавания иностранных языков 

традиционным является применение наглядных 

средств – иллюстраций, таблиц, схем, однако, раз-

витие технического оснащения в образовательных 

учреждениях ввело в повседневную практику обу-

чения и другие технологические средства, напри-

мер, интерактивные доски. 

Применение аудиовизуальных средств в про-

цессе обучения иностранным языкам имеет боль-

шое познавательное и воспитательное значения. 

Используемые на занятиях аудиовизуальные мате-

риалы знакомят студентов с реалиями как быто-

вого, так и профессионального характера, в зависи-

мости от целей применения аудиовизуальных мате-

риалов, с культурой и традициями страны 

изучаемого языка и дают возможность студентам 

выразить свое личное отношение к увиденному или 

услышанному. 

Использование аудиовизуальных материалов 

помогает развитию различных сторон деятельности 

обучаемых и, прежде всего, внимания и памяти. Ис-

следования в этой области помогли установить, что 

при слуховом восприятии усваивается 15% инфор-

мации, при зрительном 25% информации, а в ком-

плексе, т.е. при зрительном и слуховом одновре-

менно, - 65% [6]. К тому же, исследования физио-

логов показывают, что 80% информации человек 

получает через зрительный анализатор. Таким об-

разом, создавая зрительную и слуховую опору, пре-

подаватель в значительно мере упрощает свою за-

дачу, облегчая для студентов восприятие и перера-

ботку информации. 

Наиболее актуальным, на наш взгляд, является 

использование аутентичных аудио- и видеоматери-

алов в образовательном процессе, в которых соци-

альная и культурная реальность является не статич-

ной, а динамичной, поскольку целью формирова-

ния межкультурной коммуникативной 

компетенции является развитие у студентов вузов 

неязыковых специальностей способности приме-

нять речевые знания и умения как инструмент ре-

ального общения в диалоге культур современного 

поликультурного профессионального простран-

ства. Речевая информация в аутентичных видеома-

териалах сопровождается паралингвистическими и 

экстралингвистическими компонентами, свой-

ственными аутентичной ситуации общения [1]. 

В процессе реализации рассматриваемого пе-

дагогического условия необходимо, чтобы мето-

дика работы с аудио- и видеоматериалами носила 

систематический характер, с определенной методи-

ческой целью интенсивностью и целями демон-

страции. Так, применение аутентичных аудио- и 

видеоматериалов целесообразнее использовать на 

более высоких уровнях владения иноязычной ком-

петентности студентов. Также эффективность ис-

пользования аудио/видеоматериалов при повыше-

нии уровня межкультурной коммуникативной ком-

петенции зависит от рациональной и правильной 

организации структуры занятия с применением 

аудиовизуальных средств наглядности.  

Таким образом, для успешного развития меж-

культурной коммуникативной компетенции сту-

дентов вузов неязыковых специальностей необхо-

димо использовать выше перечисленные педагоги-

ческие условия. Так, организация диалогов с 

большой вероятностью позволяет активизировать 

иноязычное мышление у студентов, сформировать 

потенцию к самостоятельным мотивированным и 

творческим решениям, развивать толерантные и 

партнерские отношения в монокультурной и меж-

культурной группе, повышать эффективность фор-

мирования межкультурной коммуникативной ком-

петенции посредством глубокого погружения в ма-

териал и высокой скорости обработки информации, 

без увеличения объема передаваемой информации. 

Применение партисипативных методов в процессе 

формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности способствует повышению резуль-

тативности обучения за счет обмена интеллекту-

альными и духовными ценностями посредством 

глубокого погружения в материал и высокой скоро-

сти обработки информации, без увеличения объема 

передаваемой информации. Включение игрового 

менеджмента в процесс обучения студентов неязы-

ковых специальностей способствует эффективному 

формированию коммуникативных компетенций, 

активизации их мышления. Успех этого педагоги-

ческого условия заключается в том, что игра проис-

ходит в условиях интерактивности, в которых весь 

потенциал студента аккумулируется и закрепляется 

в процессе поиска удачных решений для решения 

коммуникативных задач, в результате чего участ-

ник преодолевает языковой барьер, забывая о нем, 

обогащает свой личный опыт, делая ошибки и 

мгновенно и самостоятельно исправляя их. Исполь-

зование аудиовизуальных средств в процессе фор-

мирования межкультурной коммуникативной ком-

петенции способствует развитию внимания и па-

мяти, облегчает восприятие информации, а также 

погружает учеников в мир изучаемого языка, бла-

годаря возможности использования аутентичных 

материалов.  
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Данная тема показывает нам, что язык и человек неразделимы. Язык не существует вне человек

а, и человек как homo sapiens не существует 

вне языка. Язык отражает для человека окружаю-

щий его мир, язык также отражает культуру, со-

зданную человеком, хранит ее для человека и пере-

дает ее от человека к человеку, от родителей к де-

тям. Язык — орудие познания, с помощью которого 

человек познает мир и культуру. Наконец, язык — 

это орудие культуры: он формирует человека, опре-

деляет его поведение, образ жизни, мировоззрение, 

менталитет, национальный характер, идеологию [1; 

25]. 

Ассоциативный эксперимент показывает су-

ществующие семантические поля в психике носи-

теля. Главное преимущество использования ассо-

циативного эксперимента является его простота и 

удобство, а также он может применяться в большой 

группе испытуемых. 

Понятие «концепт» в современной когнитив-

ной лингвистике используется исследователями, 

занимающимися вопросами языкового сознания. В 

нашей работе мы используем следующее определе-

ние концепта, предложенное Ю.С. Степановым: 

«Концепт — это как бы сгусток культуры в созна-

нии человека; то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека. И, с другой стороны, 

концепт — это то, посредством чего человек — ря-

довой, обычный человек, не «творец культурных 

ценностей» — сам входит в культуру, а в некото-

рых случаях и влияет на нее» [4; 45]. 

Структуру концепта, как считает Ю.С Степа-

нов, мы можем представить в виде круга, имею-

щего ядро и периферию, то есть «слоистое» строе-

ние и разные слои являются результатом, «осад-

ком» культурной жизни разных эпох [4; 40-76]. Эти 

слои отличаются временем образования, происхож-

дением, семантикой. А также в своих работах 

З.Д.Попов и И.А.Стернин, утверждают, что мы мо-

жем представить ядро концепта, как прототипиче-

ские слои с наибольшей чувственно-наглядной кон-

кретностью, первичные, наиболее яркие образы; 

более абстрактные образы составляют его перифе-

рию [3; 60].  

Для изучения реакций носителей английского 

и якутского языков нами был проведен ассоциатив-

ный эксперимент. В ассоциативном эксперименте 

всего участвовало 200 человек в возрасте от 18-25 

лет. Участниками эксперимента выступили сту-

денты Оксфордского университета (60 человек), 

Альпийско-адриатического университета (40 чело-

век) и Северо-Восточного федерального универси-

тета им. М.К. Аммосова в г. Якутске (100 человек).  

При заполнении ассоциативного анкетирова-

ния испытуемому предлагалось привести ассоциа-

ции на слова-стимулы, в анкетировании было всего 

30 слов, из которых 10 слов являлись нашими сло-

вами-стимулами. На каждый слово-стимул респон-

денту давалось 2-3 секунды. Ассоциации испытуе-

мого могут быть как свободными, так и ограничен-

ными инструкцией, в нашем случае был свободный 

выбор. После исследования группы испытуемых 

(или групп, если необходимы сравнительные иссле-

дования), результаты обрабатываются на предмет 

выявления наиболее часто встречающихся в группе 

ассоциаций на тот или иной стимул. При этом ча-
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стота связи стимула и ассоциации и будет соб-

ственно результатом тестирования. А также были 

выделены слова-корреляты, это те слова, которые 

встречаются в языковом сознании носителей и ан-

глийского, и якутского языков. 

Нами были выделены следующие слова-сти-

мулы по результатам проведенного анализа словар-

ных дефиниций (в якутском языке – 10, в англий-

ском – 16 дефиниций) для исследования концепта 

Language/тыл (язык): language/тыл (язык), 

communication/кэпсэтии (общение), speech/саҥа 

(речь), voice/куолас (голос), idea/санаа (мысли), 

nation/норуот (народ), tradition/үгэс (традиции), 

generation/көлүөнэ (поколение), mouth/айах 

(рот), study/үөрэх (учёба). 
Далее нами был сделан сопоставительный ана-

лиз концепта «Язык» в языковом сознании носите-

лей английского и якутского языков, так как каж-

дый народ воспринимает и интерпретирует каждое 

слово по-разному. Начнем с сопоставительного 

анализа словесных реакций, которые были даны на 

слова-стимулы и которые раскрывают отличия 

между носителями английского языка (НАЯ) и но-

сителями якутского языка (НЯЯ).  

Если для НАЯ слово-стимул «язык» больше 

всего ассоциируется со словом English/английский 

язык/18, то для НЯЯ ассоциируется со словом 

саҥа/голос/30. В итоге рассмотрения реакций на 

данное слово-стимул, можно сказать, что, у англи-

чан и якутов наблюдается похожее восприятие на 

слово-стимул «язык», так как English/Английский 

язык у носителей английского языка объясняется 

тем, что язык ассоциируется с английским языком, 

так как это международный язык и английский 

язык у англичан и у американцев является родным 

языком, также путем любого языка мы слышим го-

лос, и наоборот. Кроме этого были найдены сход-

ства в словах-реакциях, которые давались якутами 

и англичанами: communication/общение/3-кэп-

сэтии/общение 5, tongue/язык/2-тыл/язык/6.  

Слово-стимул «народ» для якутов больше 

всего ассоциируется со словом саха/якут/22, а для 

англичан со словом country/страна/28. В итоге рас-

смотрения реакций на данное слово-стимул, можно 

сказать, что, у якутов и англичан наблюдается по-

хожее восприятие на это слово, так как нация - якут 

– это народ, а страна – это, где живут сами народы. 

А также были найдены сходства в словах реакциях, 

которые давались якутами и англичанами: 

дьон/люди/ 19, people/люди/ 5. 

Слово-стимул «общение» для англичан 

больше всего ассоциируется со словом 

telephone/телефон/16, а для якутов кэпсэтии-ип-

сэтии/разговор/19. Можно сказать, что наблюда-

ется похожее восприятие на данное слово, так как в 

современном мире телефон играет важную роль, и 

каждый человек не представляет свою жизнь без 

телефона, таким образом, все люди имеют обще-

ние, контакт и т. д., кэпсэтии-ипсэтии/разговор - 

это часть общения, где с помощью разговора про-

исходит само общение. Кроме этого, при рассмот-

рении слов-реакций были найдены сходства среди 

якутов и англичан: саҥа/речь/12-speech/речь/10, 

сэhээргэhии/беседа/16-conversation/беседа/14. 

Слово-стимул «речь» для англичан больше 

всего ассоциируется со словом talk/разговари-

вать/25, для якутов со словом язык/тыл/30. У но-

сителей английского языка данная реакция явля-

ется синонимом слова-стимула речь, т.е. путем 

речи люди разговаривают и понимают друг друга, 

язык – это система, на основе которой строится 

речь. А также были найдены сходства при рассмот-

рении слов-реакций якутов и англичан: күн/день/8-

day/день/10. 

Слово-стимул «голос» для англичан больше 

всего ассоциируется со словом sound/звук/25, а для 

якутов со словом ырыа/песня/22. Звук у носителей 

английского языка объясняется тем, что голоса из-

дают звуки, т.е. когда мы слышим голос, в первую 

очередь мы слышим звуки, а у якутов голос связан 

с песнями, так как любые песни издают голосом и 

без голоса не будет песни. Кроме этого, при рас-

смотрении слов-реакций были найдены сходства у 

якутов и англичан: singing/пение/4-ырыа/песня/22. 

Слово-стимул «мысли» для англичан больше 

всего ассоциируется со словом good/хороший/23, а 

у якутов со словом умнума/не забывай/17. В итоге 

рассмотрения реакций на данное слово-стимул, 

можно сказать, что восприятие на данное слово от-

личается у англичан, так как у носителей англий-

ского языка объясняется тем, что мысли бывают 

разные, прилагательное хороший значит, что в ос-

новном у них бывают хорошие мысли, а у якутов 

мысли связаны фразой “не забывай”, т.е. мысли не 

забываются. Были найдены сходства при рассмот-

рении слов-реакций у якутов и англичан: 

brain/мозг/5-мэйии/мозг/13, think/думать/15-

толкуйдаа/думать/15. 

Слово-стимул «традиция» для англичан ассо-

циируется больше всего со словом old/старый/22, 

у якутов со словом ыhыах/якутский национальный 

праздник/13. В итоге рассмотрения реакций на дан-

ное слово-стимул, можно сказать, что сходства 

найдены, а также все слова-реакции взаимосвязаны 

со словом традиция. Наличие реакции Old/Старый 

у носителей английского языка объясняется тем, 

что традиции появились в старину и до сегодняш-

него дня все старинные традиции охотно пользу-

ются всеми, а у якутов традиция связана с якутским 

национальным праздником, т.е. это объясняется 

тем, что посещение якутского национального 

праздника каждый год в летнее время является тра-

дицией для жителей Республики Саха (Якутия). 

При рассмотрении слов-реакций были найдены 

сходства у якутов и англичан: культура/9-

culture/культура/7, custom/обычай/15-обычай/12. 

Слово-стимул «поколение» для англичан 

больше всего ассоциируется со словом gap/раз-

рыв/17, у якутов со словом эдэр/молодое/15. В 

итоге рассмотрения данного слова сходства не 

найдены, так как слово-стимул «gap/разрыв» гово-

рит нам о том, что конфликт между поколениями 

актуален на все времена. Разрыв связей между по-

колениями неизбежен, так как люди каждый день 

совершают новые открытия, меняются традиции, и 
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было бы странно, если бы все оставалось в прежних 

рамках, и это оказало влияние на восприятие дан-

ного слова у англичан. У якутов слово эдэр перево-

дится, как молодое, т.е. молодое поколение озна-

чает современная молодежь. Кроме этого мы обна-

ружили сходства при рассмотрении слов-реакций у 

якутов и англичан: people/люди/13-дьон/люди/10. 

Слово-стимул «учеба» для англичан больше 

всего ассоциируется со словом work/работа/28, а у 

якутов со словом билии/знание/35. В итоге рассмот-

рения реакций на данное слово-стимул, можно уви-

деть сходства у англичан и якутов, так как словес-

ная реакция work/ работа у носителей английского 

языка объясняется тем, что учеба – это, прежде 

всего, место работы для студентов, как у взрослых, 

т.е. путем учебы, каждый человек становится рабо-

тающим, а у якутов учеба связана со знанием, так 

как именно в процессе учебы мы приобретаем зна-

ния, а также знание – это синоним слова учеба. Об-

наружены сходства при рассмотрении слов-реак-

ций у англичан и якутов: улэ/работа/9-work/ра-

бота/28, кинигэ/книга/10-book/книга/8, 

оскуола/школа/8-school/школа/3. 

Слово-стимул «рот» для англичан больше 

всего ассоциируется со словом lips/губы/25, а у яку-

тов со словом тиис/зубы/13. Губы и зубы - это ор-

ганы речи, все они имеют отношение к слову рот. 

А также были найдены сходства при рассмотрении 

слов-реакций у якутов и англичан: уос/губы/13-

lips/губы/25, саҥа/речь/11/-speech/речь/22. 

Из всего этого можно сделать вывод, что ан-

гличане и якуты воспринимают и интерпретируют 

то или иное слово по-разному, но также встреча-

ются и сходства. Это зависит, прежде всего, от того, 

в какой стране они живут, от политики, которую ве-

дут их страны, которые повлияли на восприятие 

слов по-разному, от контекста слова, в котором он 

используется, одно слово может иметь несколько 

значений в одном языке. А также это зависит от 

культуры, языка и истории каждого народа. 

Далее для выделения ядра и периферии, мы ис-

пользуем метод Ю.Н. Караулова «семантический 

гештальт», и распределим по семантическим близо-

стям, которые предлагает Ю.Н.Караулов. 

 Семантический гештальт основан на семанти-

ческой классификации входящих в поле ассоциатов 

(реакций) и состоит из нескольких семантических 

зон, которые объединяют типичные для данного 

языкового сознания признаки предмета или поня-

тия, соответствующего имени поля (=стимулу). 

Каждая зона является характеристикой некоторого 

существенного признака, из совокупности которых 

и складывается интенсивность данного стимула, 

обобщенный образ восприятия мира, стоящий за 

данным словом [2; 140].  

Для названия зон удобно использовать место-

именные обозначения, которые способны переда-

вать наиболее общие смыслы. Для анализа данных 

эксперимента Караулов Ю.Н. предлагает выделить 

следующие семантические зоны:  

1) кто (лицо, ассоциируемое со словом-стиму-

лом);  

2) что (предмет, ассоциируемый со словом-

стимулом);  

3) какой (включает постоянные (интеграль-

ные) признаки, рассматриваемые с позиции сторон-

него наблюдателя);  

4) каков (оценочные характеристики в рамках 

шкалы «хороший – плохой»);  

5) это (квазидефинитивные конструкции, в ко-

торых местоимение «это» выполняет роль гипоте-

тической связки);  

6) делать (действие, ассоциируемое со словом-

стимулом);  

7) где (место, ассоциируемое со словом-стиму-

лом);  

8) когда (временной период, ассоциируемый 

со словом-стимулом).  

При необходимости можно выделить дополни-

тельные семантические зоны [2; 141]. 

ААП: 

1) кто (лицо, ассоциируемое со словом-стиму-

лом); 

People / Люди 19, Donald Trump 1, Parents / Ро-

дители 14, Family / Семья 3  

Признак «Семья»: Parents / Родители 14, 

Family / Семья 3 = 17 

Признак «Люди»: People / Люди 19, Donald 

Trump 1 = 20 

 2) что (предмет, ассоциируемый со словом-

стимулом); 

ENGLISH/Английский 35, French/Французский 

18, Barrier/Преграда 15, Words/Слова 52, 

Foreign/Иностранный 5, Speech/Речь 59, 

Communication/Общение 4, Tongue/Язык 2, 

German/Немецкий 1, Problem/Проблема 1, 

Development/развитие 1, School/Школа 7, Voice/Го-

лос 8, Stutter/Заикание 1, Country/Страна 28, 

Britain/Великобритания 18, State/Государство 8, 

England/Англия 13, Pride/Гордость 5, America/Аме-

рика 5, Society/Общество 1, Flag/Флаг 3, Work/Ра-

бота 28, Room/Комната 10, Bedroom/Спальня 9, 

Book/Книга 8, University/Университет 7, Exams/Эк-

замены 6, Art/Искусство 4, Library/Библиотека 3, 

Subject/Предмет 3, Gap/Разрыв 17, Modernity/Со-

временность 16, Youth/Молодость 15, Century/По-

коление 14, Age/Возраст 11, Sound/Звук 25, 

Song/Песня 21, Mouth/Рот 4, Singing/Пение 4, 

Thought/Мысль 20, Mind/Разум 18, Discovery/От-

крытие 10, Brain/Мозг 5, Imagination/Воображение 

4, InspirationВдохновение 3, Plan/План 2, 

Therapy/Лечение 23, Day/День 10, Politics/Поли-

тика 9, Appearance/Вид 8, Strength/Сила 1, 

Message/Сообщение 1, Custom/Обычай 15, 

Ceremony/Церемония 8, Change/Изменение 8, 

Culture/Культура 7, History/История 6, Queen/Ко-

ролева 4, Holidays/Праздник 2, Lips/Губы 25, 

Sounds/Звуки 5, Telephone/Телефон 16, 

Conversation/Разговор 14, Letter/Письмо 13, 

Information/Информация 7, Time/Время 6, Bus/Ав-

тобус 2, Car/Машина 2. 

Признак «Языки»: ENGLISH/Английский 35, 

French/Французский 18, Foreign/Иностранный 5, 

German/Немецкий 1, Development/Развитие 1 = 60 
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Признаки «Страны»: Country/Страна 28, 

Britain/Великобритания 18, State/Государство 8, 

America/Америка 5, State/Государство 8, 

England/Англия 13, Politics/Политика 9 = 89 

Признак «Традиция»: Flag/Флаг 3, Gap/Раз-

рыв 17, Custom/Обычай 15, Ceremony/Церемония 8, 

Change/Изменение 8, Culture/Культура 7, 

History/История 6, Queen/Королева 4, 

Holidays/Праздник 2 = 70 

Признак «Общение»: Barrier/Преграда 15, 

Words/Слова 52, Speech/Речь 59, 

Communication/Общение 4, Stutter/Заикание 1, 

Problem/Проблема 1, Development/Развитие 1, 

Voice/Голос 1, Stutter/Заикание 1, Sound/Звук 25, 

Sounds/Звуки 5, Telephone/Телефон 16, 

Conversation/Разговор 14, Letter / Письмо 13, 

Information/Информация 7, Thought/Мысль 20, 

Message/Сообщение 1, Mind/Разум 18 = 254 

Признак «Процесс»: Time/Время 6, 

Imagination/Воображение 4, Inspiration/Вдохнове-

ние 3, Plan/План 2, Day/День 10, Therapy/Лечение 

23, Discovery/Открытие 10= 58 

Признак «Образование»: School/Школа 7, 

Book/Книга 8, University/ Университет 7, 

Exams/Экзамены 6, Subject/Предмет 3, Library/Биб-

лиотека 3, Art/Искусство 4, Work/Работа 28 = 66 

Признак «Поколение»: Modernity/Современ-

ность 16, Youth/Молодость 15, Century/Поколение 

14, Age/Возраст 11, Strength/Сила 1, Gap/Разрыв 

17, Society/Общество 1, Pride/Гордость 5 = 80 

Признак «Транспорт»: Bus/Автобус 2, 

Car/Машина 2 = 4 

Признак «Орган»: Lips/Губы 25, Mouth/Рот 4, 

Brain/Мозг 5, Tongue /Язык 2 = 36 

Признак «Пение»: Singing/Пение 4, 

Song/Песня 21= 25 

Признак «Место»: Room/Комната 10, 

Bedroom/Спальня 9 = 19 

 3) какой (включает постоянные (интеграль-

ные) признаки, рассматриваемые с позиции сторон-

него наблюдателя); 

Wide/Общенациональный 5, Common/Общий 1, 

10, United/Единый 5, Old/Старый 22, Ancient/Древ-

ний 10, Past/Прошлое 5, Open/Открытый 23. При-

знак «Язык»: Open/Открытый 23, Common/Об-

щий 1 = 24 

Признак «Нация»: Old/Старый 22, 

Ancient/Древний 10, Past/Прошлый 5, Wide/Общена-

циональный 5, United/Единый 5 = 47 

4) каков (оценочные характеристики в рамках 

шкалы «хороший – плохой»); 

Признак хороший-плохой: Bad/Плохой 1, 

Good/Хороший 23= 24 

 5) делать (действие, ассоциируемое со сло-

вом-стимулом); 

Признак «Действие»: Talk/Разговаривать 42, 

Speak/Говорить 29, Read/Читать 7, Learn/Учиться 

6, Think/Думать 21, Eat/Кушать 2, Phone/Звонить 

8 = 115 

ЯАП: 

1) кто (лицо, ассоциируемое со словом-стиму-

лом); 

Саха/Якут 40; Киһи/Человек 66, Но-

руот/Народ 10, Аймах/Родня 14, Ыччат/Молодежь 

13, Өбүгэ/Предок 17, Эбээ/Бабушка 10, Оҕо/Ребе-

нок 11, Дьон/Люди 29, Нация 13, Нуучча/Русский 3, 

Омук/Иностранец 5, Учуутал/Учитель 3; 

Признак «Человек»: Киһи/Человек 66, Но-

руот/Народ 10, Ыччат/Молодежь 13, Өбүгэ/Пре-

док 17, Дьон/Люди 29 = 135 

Признак «Семья»: Аймах/Родня 14, Эбээ/Ба-

бушка 10, Оҕо/Ребенок 11 = 35 

Признак «Нации»: Саха/Якут 40, Нуучча/Рус-

ский 3, Омук/Иностранец 5, Нация 13 = 61,  

Признак «Профессия»: Учуутал/Учитель 3 = 

3; 

 2) что (предмет, ассоциируемый со словом-

стимулом); 

Саҥа/Речь 49, Өс/Месть 15, Айах/Рот 13, 

Омук тыла/Иностранный язык 9, Саха 

тыла/Якутский язык 8, Кэпсэтии/Разговор 46, 

Үөрэх/Учеба 12, Кинигэ/Книга 20, Кэпсэтии-ип-

сэтии/Разговор 19, Сэһэргэһии/Беседа 16, 

Саҥарыы/Говорение / 28, Өйдөһүү/Понимание 9, 

Доҕор/Друг 8, Телефон 8, Билсиһии/Знакомство 7, 

Үөрүү/Радость 5, Үйэ/Век 8, Кэскил/Будущее 5, 

Дойду/Родина 4, Тыл /Язык 64, Ырыа/Песня 22, 

Дорҕоон/Эхо 19, Звук 3, Күөмэй/Горло 2, 

Мэйии/Мозг 13, Төбө/Голова 10, Өй/Ум 10, Куо-

лас/Голос 19, Үйэ/Век 3, Ыһыах/Якутский нацио-

нальный праздник 13, Үгэс/Традиция 12, Обычай 12, 

Итэҕэл/Вера 11, Бырааһынньык/Праздник 10, 

Культура 9, Билии/ Знание 37, Дьол/Cчастье 15, 

Үлэ/Работа 9, Оскуола/Школа 8; Баай/Богатство 

5, Сайдыы/Развитие 4, Ситиһии/Успехи 4, Универ-

ситет 3, Тиис/Зубы 13, Уос/ Губы 12, Орган 9, Си-

рэй /Лицо 3, Харах/Глаза 3, Көлүөнэ/Поколение 3. 

Признак «Умственная деятельность или об-

разование»: Билии/Знание 37, Үөрэх/Учеба 12; Ки-

нигэ/Книга 20, Университет 3, Оскуола/Школа 8 = 

80 

Признак «Языки»: Омук тыла/Иностранный 

язык 9, Саха тыла/ Якутский язык 8, Тыл/Язык 64, 

Саҥа/Речь 49 = 130 

Признак «Чувства»: Үөрүү/Радость 5, 

Дьол/Счастье 15, Ситиһии/ Успехи 4, Баай/Богат-

ство 5 = 29 

Признак «Орган»: Тиис/Зубы 13, Уос/Губы 12, 

Орган 9, Сирэй/Лицо 3, Харах/Глаза 3, 

Күөмэй/Горло 2, Мэйии/Мозг 13, Төбө/Голова 10; 

Өй/Ум 10; Айах/Рот 13 = 88  

Признак «Период»: Сайдыы/Развитие 4, Си-

тиһии/Успехи 4, Үйэ/Век 8; Көлүөнэ /Поколение 3; 

Кэскил/Будущее 5 = 24 

Признак «Общение»: Кэпсэтии/разговор 46, 

Кэпсэтии - ипсэтии/ Разговор 19, Сэһэргэһии/Бе-

седа/16; Саҥарыы/Говорение 28, Өйдөһүү/Понима-

ние 9, Билсиһии /Знакомство 7 = 125 

Признак «Звук»: Дорҕоон/Эхо 19, Звук 3, Куо-

лас/Голос 19 = 41 

Признак «Праздник»: Бырааһынньык/Празд-

ник 10, Ыһыах/Якутский национальный праздник 

13 = 23 

Признак «Духовность»: Культура 9, Үгэс/Тра-

диция 12, Обычай 12, Итэҕэл/Вера 11 = 44 
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Признак «Месть»: Өс/Месть 15 = 15 

Признак «Родина»: Дойду/Родина 4 = 4 

Признак «Друг»: Доҕор/Друг 8 = 8 

3) какой (включает постоянные (интеграль-

ные) признаки, рассматриваемые с позиции сторон-

него наблюдателя); 

Баай/Богатый 7, Эдэр/Молодой 15; Араас/Раз-

ный 3; Ыраас/Чистый 12; Былыргы /Старинный 6; 

Аһаа/Кушай 3. 

Признак «Состояние»: Ыраас/Чистый 12, 

Эдэр/Молодой 15, Былыргы/ Старинный 6, 

Баай/Богатый 7, Араас/Разный 3 = 43 

Признак «Питание»: Аһаа/Кушай 3 = 3, 

4) делать (действие, ассоциируемое со словом-

стимулом); 

Признак «Действие»: Саҥар/Говори 3, 

Умнума/Не забывай 17, Толкуйдаа/Думать 15, 

Бил/Знать 14, Үөрэт/Учить 5, Иһит /Слушать 4= 

58 
Никуда не относятся: Элбэх/Много 14, Си-

тиhии/Успехи 4, Баай/Богатство 5, Дойду/Родина 4 

Ядром концепта «Language/Язык» в языковом со-

знании носителей английского языка является при-

знак «Общение». Ближнюю периферию концепта 

представляет признак «Действие», дальнюю пери-

ферию концепта представляют признаки «Геогра-

фия», «Поколение», а крайнюю периферию кон-

цепта представляют признаки «Традиция», «Обра-

зование». Ядром концепта «Тыл/Язык» в языковом 

сознании для носителей якутского языка является 

«Общение». Ближнюю периферию концепта пред-

ставляет признак «Языки», «Человек», дальнюю 

периферию концепта представляют признаки «Ор-

ган» и «Поколение», а крайнюю периферию кон-

цепта представляют признаки «Нации», «Дей-

ствие». В итоге рассмотрения ядер и периферий 

концепта, мы можем утверждать, что сходства 

найдены в ядрах и перифериях, которые выделены 

жирным шрифтом. Признак “Общение” является 

ядром концепта «Язык» в языковом сознании носи-

телей английского и якутского языков. Это говорит 

нам о том, что признак “Общение” имеет одинако-

вую позицию у англичан и якутов, так как общение 

– это основная функция языка. Признак “Действие” 

является ближней периферией концепта 

“Language/Язык” в языковом сознании носителей 

английского языка, а у якутов крайней периферией. 

Это дает понять нам, что признак “Действие” имеет 

почти одинаковую позицию у носителей англий-

ского и якутского языков, так как язык – это речь в 

действии. Признак “Поколение” является дальней 

периферией концепта “Язык” в языковом сознании 

носителей английского и якутского языков. Это 

объясняется тем, что признак “Поколение” имеет 

одинаковую позицию у англичан и якутов, так как 

язык передается от поколения к поколению. Это до-

казывает то, что каждый народ воспринимает то 

или иное слово по-разному, потому что они пред-

ставители разной культуры, страны и каждая 

страна имеют свою историю, которая является ре-

зультатом жизни различных эпох. 
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Фанфикшен (от англ. Fan – «поклонник» и 

fiction – «художественная литература») – представ-

ляет собой фанатское литературное творчество, со-

зданное на основе того или иного оригинального 

произведения. Чаще всего это кино или телесериал, 

мультфильм или аниме, комикс или манга, компь-

ютерная игра, литературный текст. Фанфик может 

быть как продолжением оригинального сюжета, так 

и его предысторией, альтернативной версией, паро-

дией. Фанфики представляют собой смежную раз-

новидность творчества: в их состав входят не 

только элементы оригинального мира, но и фанат-

ский вымысел, который часто может выходить за 

рамки канона. 

Фанфики отвечают четырем главным характе-

ристикам: 

– в отличие от других сетературных жанров, 

они ориентированы не на любого читателя, а ис-

ключительно на того, кто знаком с каноном (сюже-

том), на основании которого пишется фанфик; 

– чаще всего фанфики создаются по мотивам 

массовой культуры и только в очень редких слу-

чаях – по мотивам классики или современных каче-

ственных произведений; 

– среди авторов фанфиков обычно нет профес-

сиональных писателей; 

– авторы фанфиков не преследуют коммерче-

ских целей и не претендуют на массовую популяр-

ность, а только на популярность среди товарищей 

по фэндому. 

В настоящее время в фанфикшене представ-

лены практически все жанры массовой литературы, 

однако они пользуются разной степенью популяр-

ности. Лидирующее место занимают любовные ро-

маны (чем откровеннее – тем лучше), фэнтези и 

фантастика, приключенческие романы и пародии. 

Наименьшей же популярностью пользуются детек-

тивы и триллеры. Очень часто встречаются фан-

фики, которые представляют собой гибрид сразу 

нескольких жанров [1]. Стоит заметить, что фан-

фикшен вместо классических названий использует 

свои собственные термины (чаще всего заимство-

ванные из английского языка). 

Жанром в фанфикшене чаще всего называют 

вид фанфиков, написанных с помощью определен-

ных приемов, среди которых можно выделить: 

«кроссовер», «вызов/челлендж», «POV», «филк» и 

«альтернативную вселенную». 

Под кроссовером (от англ. crossover – «погра-

ничное или переходное явление», «пересечение») 

понимается история, в которой пересекаются сю-

жеты двух и более оригинальных произведений. В 

кроссовере персонажи одного произведения попа-

дают в мир другого произведения либо все персо-

нажи из всех задействованных канонов обитают в 

одной вселенной. 

Под вызовом понимается игра в жестко задан-

ных рамках, когда автор пишет на основе чужой 

идеи, при этом автор обязательно указывает, что 

идея принадлежит не ему. 

 POV (от англ. point of view – «точка зрения») 

представляет собой прием, в котором рассказ ве-

дется исключительно от первого лица, благодаря 

чему появляется возможность по-новому взглянуть 

на события исходного произведения 

Филк – это фанфик, который пишется в виде 

песни, как правило, юмористической. Чаще всего за 

основу берется известная песня, которая посвяща-

ется персонажу какого-либо оригинального произ-

ведения. 

Под альтернативной вселенной понимается 

история, происходящая в рамках выдуманной 

фикрайтером (автором фанфика) вселенной. Чаще 

всего в таких фанфиках без изменений остаются 

только персонажи из первоисточника, а все осталь-

ное (вселенная, сюжетные перипетии) является ав-

торской фантазией. Возможен и другой вариант, 

когда фикрайтер не придумывает свою вселенную, 

а изменяет одну из важных составляющих выбран-

ного произведения, тем самым кардинально преоб-

разуя дальнейшее развитие событий. 

По структурным взаимосвязям фанфики де-

лятся на: 

– одиночные фанфики (от англ. standalone – 

«автономный») – не являются частью какой-либо 

серии; 

– фанфики-продолжения (от англ. sequel – 

«продолжение») – как следует из названия, это фан-

фики, которые являются продолжением другого 

фанфика; 

– фанфики-приквелы (от англ. prequel – 

«предыстория») – описывают события, происходя-

щие раньше основного сюжета; 

– серийные фанфики (от англ. series – «се-

рия», «цикл») – состоят из других законченных 

фанфиков, которые появляются в разное время; 

обычно в серию входит не менее трех частей.  

У фанфикшен-культуры, в отличие от других 

сетературных жанров, существует специальный ап-

парат редактуры. Однако этот аппарат, который 

представлен такими же фанатами-непрофессиона-

лами, как и сам автор, нельзя назвать достаточно 

эффективным. Человек, который вычитывает и пра-

вит авторский фанфик, именуется «бетой». Иногда 

осуществляется взаимный обмен между авторами 

фанфиков, когда один обещает быть «бетой» дру-

гого при условии, что тот также выступит в каче-

стве «беты» первого. «Бета» – это в первую очередь 

редактор и корректор, который исправляет орфо-

графические и стилистические ошибки. Однако 

иногда «бета» может выступать и в качестве кри-

тика, оценивающего фанфик, указывающего на его 

сюжетные недостатки и помогающего их исправить 

до того, как тот появится в свободном доступе. 

Наличие «беты» не является обязательным усло-

вием, однако многие фикрайтеры все же предпочи-

тают не публиковать свои произведения без редак-

туры. 

В фанфикшене рейтинг и предупреждения вы-

полняют функцию ограничения читательской ауди-

тории и в определенной степени являются одной из 

составляющих фанфикшен-этикета. Каждый автор, 

безусловно, имеет право писать все, что захочет, 

так как нет никаких ограничений для творчества. 

Однако и у читателя есть право отказаться от озна-

комления с произведением, если его содержание не 
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соответствует читательскому «кодексу приличия». 

Именно по этой причине все фанфикшен-сайты 

требуют указывать рейтинг фанфика, и если автор 

пренебрегает данным требованием, то его фанфик 

удаляется с сайта, причем даже сам автор может 

быть лишен доступа на сайт. Эти меры необходимы 

для того, чтобы читатель не мог случайно натолк-

нуться на нежелательный контент. 

Пример фрагмента фанфика:  

Harry Potter half heard as Ron Weasley told him 

the hardships of having six siblings. He was still won-

dering how he went to bed last night all battered and 

bruised from his Uncle's latest rage fit and woke up 

without a single sign of it. He knew the wounds were 

still there, he could feel them. Every single broken 

bone, every single cut on his slightly tanned skin (from 

doing yard-work). He could feel the pain that came with 

them but he - nor anyone, it seemed - could see them. 

'It must be some sort of magic' he thought. 

Форумно-ролевая игра или ФРПГ (от англ. 

Forum Role Playing Game) представляет собой ин-

терактивную литературную игру, участники кото-

рой по очереди выполняют определенные творче-

ские действия на заданную тему. Совокупность 

всех творческих действий участников в итоге со-

ставляет единое, с точки зрения смысловой 

нагрузки, произведение. 

Весь игровой процесс построен на постах или 

сообщениях. На каждом форуме, на базе которого 

ведется игра, предусматриваются свои правила. 

Прежде чем включиться в игровой процесс, участ-

ник должен в отдельном посте составить анкету 

персонажа, которого планирует отыгрывать. В ан-

кете приводится краткая биография персонажа, да-

ются описание внешности и характера, а также про-

чие дополнительные детали. Причем, чем больше 

деталей – тем легче игрокам взаимодействовать 

друг с другом. Участник включается в игровой про-

цесс с помощью постов, написанных от лица своих 

персонажей, при этом повествование может ве-

стись как от первого, так и от третьего лица. В каж-

дом посте игроки описывают действия, мысли и 

эмоции своих персонажей, их реакцию на ход игро-

вых событий. 

Посты прописываются на форуме в определен-

ных темах, которые выполняют роль игровой зоны. 

По способу построения игровые зоны бывают лока-

ционными и эпизодическими. Локационная игра 

построена таким образом, что каждая тема соответ-

ствует определенному месту действия. В игре по 

эпизодам все действия происходят в одной теме, 

независимо от того, сколько уровней проходят пер-

сонажи за время игры (в этом плане эпизод можно 

сравнить с книжной главой). Как правило, эпизод 

содержит фиксированное количество персонажей. 

Если в процессе игры добавляется новый игрок, то 

уже задействованные игроки завершают текущий 

эпизод и начинают следующий, чтобы начать взаи-

модействие с подключившимся участником [2]. 

Эпизоды удобны тем, что не вызывают сложностей 

при ознакомлении с сюжетом игры у новичков, осо-

бенно если на форуме присутствует отдельная тема 

с перечнем отыгранных эпизодов в хронологиче-

ском порядке. 

В любой форумно-ролевой игре можно выде-

лить две основные и одну дополнительную состав-

ляющие. К основным относятся воображаемый мир 

и персонажи, к дополнительной – легенда. Под ми-

ром понимается виртуальное пространство, опреде-

ленным образом организованное и отвечающее тре-

бованиям создателей к придуманной ими реально-

сти, в рамках которой разворачивается игровое 

действие. Чаще всего игрок имеет возможность 

отыгрывать всего лишь одного персонажа, что от-

личает форумно-ролевую игру от гипертекстового 

интерактивного романа. Мир и персонажи могут 

быть заимствованы из кинематографических, муль-

типликационных, литературных и других произве-

дений, либо созданы участниками игры. 

Под легендой, или историей, понимается при-

думанная создателями игры предыстория, которая 

определяет начало игры и дальнейший ход ее раз-

вития. Легенда выполняет две функции: познако-

мить новичков с миром и персонажами, а также 

преподнести им ситуационную проблему, которую 

придется решать в рамках игрового процесса. 

В настоящий момент существует несколько 

классификаций форумно-ролевых игр. Наиболее 

популярной считается классификация, основанная 

на контроле игрового процесса и взаимодействии 

между игроками. В соответствии с ней ФРПГ 

можно разделить на две группы – так называемые 

«мастерские» и «свободные». Вместе с тем боль-

шинство игр относятся к смешанному типу. 

В «мастерских» ролевых играх все задания, иг-

ровые ситуации и правила придумывает админи-

стратор или модератор – мастер игры. Если сам ма-

стер принимает участие в игровом процессе, то 

игра происходит исключительно в режиме «мастер-

игрок». Такой вид форумных ролевых игр подразу-

мевает постоянный контроль за ведением игры со 

стороны мастера, в связи с чем количество участни-

ков подобных «ролевок» существенно ограничива-

ется, а сами условия приема в игру порой оказыва-

ются слишком жесткими. 

«Свободные» ролевые игры, в отличие от «ма-

стерских», ведутся в режиме «игрок-игрок». Адми-

нистратор или модератор также могут создать 

своих персонажей, однако они принимают незначи-

тельное участие в развитии сюжетной линии. 

В авторских форумно-ролевых играх героев и 

мир придумывают сами игроки. Несмотря на отсут-

ствие каких-либо ограничений и полную свободу 

творчества, данный вид игры пользуется наимень-

шей популярностью. Причина заключается в боль-

шом объеме работы: нужно «с нуля» создать мир, 

подробно расписать все особенности его функцио-

нирования, придумать и детально описать персона-

жей, существующих в этом мире и т.д. Как правило, 

такое подробное описание принимает форму ле-

генды, но если она не полностью продумана и в ней 

отсутствует логическое начало, то новички могут 

неправильно интерпретировать игровой сюжет. 
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Как в фанфикшене, так и в форумно-ролевых 

играх присутствует ограничение по возрастному 

рейтингу. 

Пример форумной ролевой игры: 

SecretsxForever-Hiatus (a roleplayer, as Rina): 

"You’re bleeding very badly, and we don't have 

much time. I'm going to have to seal the wound and 

bandage you up, at least till we get to the hideout" She 

explained, inspecting the wound. "Forgive me for this" 

She said before conjuring up a spark in her hand and 

pressing it deep against the wound to stop the bleeding. 

The flames would stop the bleeding for a while, but he 

wouldn't be able to fight for a while in his broken con-

dition. Once she sealed the wound, she grabbed the 

bandages from her satchel, and wrapped them around 

the gory wound.  

TheCheekiBreeker (a roleplayer, as Peregrinus): 

Before the assassin could react the left side of his 

stomach was burning. He could not hold himself from 

screaming, as if they did not attract enough attention 

as it is. As the flames faded away he began breathing 

heavily and groaning from the pain. "You have a weird 

way of treating a cut, lady." He said through his teeth, 

for once not embedded in thoughts of anger and re-

venge, trying not to move too much to make the band-

aging process easier on both of them. He did not know 

what hideout the sorceress was talking about but he 

could not care at the moment, all he wanted is a place 

that he could gather himself in and get some quiet. 

Once his wound was bandaged he slowly got himself up 

and picked his saddle from the ground before putting it 

on his horse, he was ready to get the hell out of the city. 
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АНОТАЦІЯ 

Поняття є одним із розділів формальної логіки. Проблема утворення понять на основі ознак, власти-

востей, відношень між собою була основою дослідження в працях з логіки у Арістотеля та має потенціал 

дослідження в сучасній логіці. Так, під поняттям Арістотель розумів категорію, рід, річ, думку про пред-

мет, логічну суть буття, логос. Якщо мова йде про засновки силогізму, то поняття у мислителя виступає 

чимось мислимим або ноемою. Окремі аспекти логічного вчення Арістотеля віднаходять своє втілення у 

класичних та некласичних напрямках розвитку логічної науки. А тому обрана проблематика є актуальною 

у контексті сучасних досліджень особливостей логічного вчення Арістотеля, яке стало основою станов-

лення і формування сучасної логіки. 

Об’єкт дослідження - поняття Арістотеля. 

Предмет дослідження полягає у дослідженні поняття Арістотеля та його зв’язок зі сучасними напря-

мками логіки. 

ABSTRACT 

The concept is one of the sections of formal logic. The problem of formation of concept on the basis of signs 

was a base of research in Aristotle’s writings. Under the concept Aristotle understood a category, kind, thing about 

subject, logos.Certain aspects of the logical teaching of Aristotle have own expression in the classical and non-

http://www.netslova.ru/rogachevskaya/rulinet.html
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classical directions of the development of logic. That is why our chosen problem is relevant the concept of modern 

researches of peculiarities of Aristotle’s logical studying that became a base of formation of modern logic.  

The aim of research is to study the logical nature of concept and it reflections in logic as a science. 

An object of research is the concept of Aristotle. 

A subject of research is to study the Aristotle’s concept and it connection with modern directions of logic. 

 

Ключові слова: логіка, поняття, логіка Арістотеля, мислення, термін, предмет, рід, вид, категорії. 

Keywords: logic, concept, Aristotle’s logic, thought, term, subject, kind, category. 

 

Вступ. Хоча окремого учення про поняття 

Арістотель не створив, проте поняття виступає у 

нього закінченою думкою у формі ствердження чи 

заперечення чого-небудь та є достатнім для визна-

чення предмета, тобто визначеним. 

Поняття у Арістотеля є завжди предметом ду-

мки та визначається через логічне та онтологічне 

значення. Онтологічне значення поняття слід розу-

міти як дослідження речі про суть буття та про пе-

рші та другі сутності. До логічної ж природи понять 

відноситься мислиме визначення предметів. 

Поняття – це висловлювання про предмет ду-

мки, що об’єктивно йому належить, тобто те, що 

робить предмет таким, а не іншим. Завдяки мис-

линєвому абстрагуванню ми виділяємо предмети 

певного виду, класу чи роду із визначенням їх зага-

льних ознак. Це відбувається завдяки пізнанню, 

оскільки будь-який предмет є об’єктом нашої ду-

мки. 

Мета роботи полягає у дослідженні логічної 

природи поняття у творах Арістотеля та його відо-

браження в сучасній логіці як науці. 

Джерельна база дослідження включає в себе 

логічні праці Аристотеля, котрі ввійшли до його 

“Органону”, а саме – “Категорії”, “Про тлума-

чення”, “Перша та Друга Аналітики”, “ Топіка”, 

“Про софістичніспростування”. 

Також слід взяти до розгляду“Метафізику” 

Арістотеля, в якій він намагався логічно підійти до 

розробки онтологічних аспектів сущого, явища, 

дійсності тощо. 

В цілому всі твори Арістотеля ґрунтуються на 

певних логічних розробках різноманітних проблем 

– етичних, політичних, онтологічних, гносеологіч-

них тощо; насичені логічними законами. 

Дослідженням творчості Арістотеля займалися 

такі дослідники, як В.А. Бочаров, К.К. Луканін, 

А.Л. Субботін, О.С. Ахманова, Є.К. Войшвілло, 

А.Івін та ін.  

К.К. Луканін у своєму “Органоні”Арістотеля” 

намагався показати взаємозв’язок логічного вчення 

Арістотеля з онтологією та метафізикою. 

А. Івін у своїй “Логіці” розкриває різноманітні 

напрями виникнення та розвитку некласичної ло-

гіки, перспективи її розбудови; вказує на особливо-

сті застосування досліджень цієї логіки в різних 

сферах діяльності. 

Природу понять, особливості їх становлення, 

логічне структуру, види відношень між поняттями 

досліджував Є.К. Войшвілло. Розгляду проблеми 

понять він присвятив такі праці, як “Поняття” та 

“Поняття як форма мислення”.  

Виклад основного матеріалу.Поняття є однією 

з основних форм мислення. Адже ж перехід від чут-

тєвого ступеня пізнання до абстрактного мислення 

характеризується перш за все як перехід від відтво-

рення світу в формах відчуттів, сприймань та уяв-

лень до відтворення його в поняттях і на їх основі – 

в судженнях і теоріях. Відповідно, процес мислення 

може розглядатися як процес оперування понят-

тями. Саме завдяки поняттям мислення набуває ха-

рактеру узагальненого відтворення дійсності. 

Поняття, як відомо, є одним з розділів форма-

льної логіки. У сучасній літературі існує декілька 

найбільш вживаних визначень поняття як форми 

мислення. Так, А. Івін, наприклад, визначає поняття 

як думку, “в якій узагальнені виділені предмети за 

сукупністю ознак, яка є спільною для даних пред-

метів і яка відрізняє їх від інших предметів” [11, 

42]. 

Майже тотожне визначення поняття дає Д. 

Горський і визначає його, як думку, яка фіксує 

ознаки відображуваних предметів і явищ, що дозво-

ляють ці предмети і явища відрізняти від суміжних 

з ними. 

Є. Войшвілло більш глибше розглядає цей тер-

мін. Для нього поняття є “формою (видом) думки 

або мисленєве утворення, яке є результатом уза-

гальнення предметів деякого класу і мисленєвого 

виділення самого цього класу за певною сукупні-

стю загальних для предметів цього класу і сукупні-

стю відмінних від них ознак” [9, 182]. 

А. Конверський вважає, що “поняття є формою 

мислення, яка є результатом узагальнення і виді-

лення предметів деякого класу за загальними та 

специфічними для них ознаками” [12, 125]. 

А. Гетьманова стверджує, що поняття утворю-

ється на основі ознак, тобто того, в чому предмети 

подібні одні з іншими або відмінні одні від других. 

Властивості і відношення являються ознаками. 

Предмети можуть бути тотожні за своїми властиво-

стями (наприклад, цукор і мед солодкі), але можуть 

і відрізнятися за своїми ж властивостями (мед соло-

дкий, полин гіркий). 

Якщо повернутися до Арістотеля, то своє 

учення про поняття він не виокремив в окремий 

розділ, так, як це зробив, наприклад, зі силогізмами, 

умовиводами тощо. Він навіть не розробив спеціа-

льного терміну для позначення поняття. У різних 

контекстах філософ називає його по-різному. А 

тому сучасне визначення терміну поняття ставить 

під сумнів питання про те, чи було взагалі в Арісто-

теля поняття про поняття. 

Вся логіка Арістотеля – це вчення про поняття. 

У нього воно розкидане по всіх творах. “Хоча 

Арістотель, – пише Р. Луканін, – як і всі мислячі 
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люди, користувався поняттями, проте це ще не є до-

казом того, що він розумів поняття про поняття” 

[13, 47].  

Термін “поняття” у традиційній логіці вжива-

ється в двох протилежних одне одному значеннях:  

1) під поняттям розуміли закінчену думку про 

предмет або про множину предметів в їх істотних 

ознаках – думка, котра відповідає на питання “що 

це є?” Таке поняття, будучи закінченою думкою у 

формі ствердження того, що є необхідне і достатнє 

для визначення предмета, являється визначеним; 

2) з іншої сторони, під поняттям розуміли 

будь-який, відмінний від сприйняття предмету у 

визначений момент часу і в певній частині прос-

тору, зміст думки. Тобто, чи буде предикатом пре-

дмет, який мислиться. Таке поняття являється лише 

предметом закінченої думки.  

Арістотель у своїй “Метафізиці” поняття в 

першому розумінні називає: 1) річчю про сутність, 

яка виражає значення сутності ( ); 

2) річчю про форму (вид) () [7, 122]. 

(Це визначення перекладено і редаговано А. Куби-

цьким наступним чином: “В домі початком руху є 

(будівельне) мистецтво і будівельник (його можна 

розуміти і в значенні арістотелівського деміурга, 

тобто творця чогось нового), “тим, для чого” 

(ціллю) є продукт, матерією – земля і каміння, фор-

мою – поняття [7,123]; 3) логічною суттю буття, “в 

якості чого ця річ відтворюється сама по собі” [7, 

123]; 4) визначення, яке розуміється як річ про суть 

буття [7, 124]; 5) визначення, під яким розуміють 

знання того, що саме є щось ( що-небудь) і сутності 

[7, 124]; 6) просто “логос” (). “Загальне, – 

пише Арістотель у “Метафізиці”, – відоме нам за 

поняттям, одиничне – за чуттєвим сприйняттям, так 

як поняття відноситься до загального, чуттєве 

сприйняття – до часткового, наприклад, велике і 

мале відомі нам за поняттям (як протилежності за-

гального), густина і рідина – за відчуттями (як про-

тилежності часткового, одиничного в цілому, в за-

гальному) [7, 223]. 

Поняття в другому значенні Арістотель нази-

ває просто “мислимим” – ноемою (), або 

коли йдеться про засновки силогізму, то під понят-

тями розуміються межа, границя, визначеність, тер-

мін () засновку.  

Отже, слідуючи традиційній системі логічного 

розуміння думки про предмет, яка сформувалась в 

той час, Арістотель визначає поняття наступним 

чином: а) поняття в першому значенні досліджу-

ється мислителем як реальне визначення предмету 

думки. Предмет думки – це той предмет або явище, 

про який мислить людина. В цьому випадку пред-

мет думки (поняття) розглядається як вид предика-

ції, іноді – як результат нових знань; б) поняття в 

другому значенні досліджуються Арістотелем 

лише в якості елементів судження і посилки. 

Ученню про поняття Арістотель не присвятив 

жодного трактату, і те, що в традиційній логіці 

об’єднується в розділі під назвою “Учення про по-

няття”, філософ частково досліджує у “Метафізиці” 

та в інших працях свого “Органону”. Однак, визна-

чальною частиною дослідження логіки Арістотеля 

про поняття є розуміння ним поняття в онтологіч-

ному значенні, тобто дослідження поняття як “речі 

про суть буття і про сутність”[7, 124].  

Слід відзначити, що мислитель розглядає по-

няття в значенні терміну судження. Судження та 

умовиводи теж розкривають структуру поняття. 

Саме тому для позначення поняття Арістотель ко-

ристувався терміном “логос”. У грецькій філософії 

цей термін був багатозначним. “Логосом” древні 

філософи називали як поняття, так і судження та 

умовиводи. 

Однак, для глибшого осмислення природи по-

няття згідно учення Арістотеля, слід звернутися до 

його учення про категорії. Читаючи “Категорії” 

Арістотеля, терміни “категорії” можна звести до 

розуміння значення поняття, оскільки, з однієї сто-

рони, категорії виступають вищими родами значень 

слів, а з іншої – вищими родами визначення буття. 

Під поняттями Арістотель розумів думку про суть 

буття предметів. Категорії самі по собі не можуть 

виступати принципами чи родами понять, а можуть 

бути лише родами значень слів і родами буття. 

Якщо б під поняттями розумілись значення слів, то 

категорії могли б називатись вищими родами по-

нять. 

Про категорії як про роди значень слів Арісто-

тель пише в IV главі “Категорій”, де розрізняв 10 

таких родів: “Із слів, що висловлюються без будь-

якого зв’язку, кожне слово означає або сутність, 

або кількість, або якість, або відношення, або місце, 

або час, або розташування, або володіння, або дію, 

або страждання. Сутністю являється, наприклад, 

людина, кінь; кількість, – наприклад, в два ліктя, в 

три ліктя; якість, – наприклад, біле; відношення, – 

наприклад, подвійне, частинне, більше; де, – напри-

клад, в Нікеї, на площі; коли, – наприклад, вчора, 

минулого року; розташування, – наприклад, ле-

жить, сидить; володіння, – наприклад, озброєння; 

дія, – наприклад, ріже, пече; страждання, – напри-

клад, його ріжуть, обпікають”[1,65].  

Категорії Арістотеля самі по собі не можуть 

вважатися поняттями або родами понять, а можуть 

бути лише родами значень слів і родами буття. Для 

Арістотеля не існує понять самих по собі, які б ми-

слились окремо від існуючих предметів. Кожне по-

няття є поняттям якогось предмету, і мислиме про 

предмет стає поняття лише тоді, якщо через нього 

предмет визначається, або ж якщо в ньому розкри-

вається суть буття предмету. Якщо ж мислиме про 

предмет не містить визначення предмету, якщо в 

ньому не розкривається суть буття предмету, то 

якою б загальністю це мислиме не було, воно не 

може вважатися поняттям предмета. Наприклад, є 

судження: “Людина – біла” поняття “біла” означає 

тільки якість людини. Відповідно, в цьому су-

дженні термін “біла” не виражає поняття. В своїх 

“Категоріях” Арістотель зазначає, що термін “біла” 

означає ім’я (), а не поняття ()[1,71]. І 

навпаки, у висловлюванні про конкретну людину, 

що вона є людина, термін “людина” містить визна-

чення предмету думки і тим самим його поняття. 

Тут , як вважає філософ, “людина” вживається в 

значенні не тільки як ім’я, але і як поняття.  
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Таким чином, та чи інша ноема (зміст думки) 

може бути поняттям або частиною поняття в зале-

жності від того, як вона співвідноситься з предме-

том думки. Ноема може стати поняттям лише в яко-

сті розкриття суті предмета думкиабо ж в якості 

того, що Арістотель називав визначенням.  

Говорячи про висловлювання, Арістотель ви-

ходить на предикабілії. Прикладом визначення 

може бути судження: ”Людина є жива істота, наді-

лена розумом”; прикладом власного виступає су-

дження: “Людина володіє здатністю вивчати рито-

рику”; прикладом роду є, наприклад, такі су-

дження: “Людина є живою істотою”, “Тварина не 

наділена здатністю абстрактного мислення” тощо; 

до випадкового висловлювання може належати 

предикабілія: ”Людина сидить”, “Птахи літають” та 

інші. Причому Арістотель наголошує на тому, що 

визначення повинно бути чітким і повноцінним, 

тобто недопустимими вважаються двозначність, 

метафоричність, нечіткість, невизначеність, вжи-

вання чогось зайвого. 

Відношення роду, виду, відмінностей між 

ними Арістотель досліджує в “Топіці”. Рід нале-

жить виду і тим одиничним предметам, які нале-

жать роду, проте види, підвиди та одиничні пред-

мети не належать роду. Саме ж поняття () 

виду утворюється з видоутворюючих відмінностей 

роду. 

Поняття як думка, яка відповідає на питання, 

що саме є щось, яка розкриває суть буття, є не що 

інше, як вид судження, яке називається визначен-

ням. 

Для Арістотеля поняття є річчю про належне, 

тобто висловлюванням про предмет думки того, що 

об’єктивно йому властиво, тобто як те, що робить 

предмет саме таким, а не іншим. Відповідність чи 

невідповідність поняття об’єктивно визначаючому 

началу і визначає поняття предмета істинним або 

хибним. 

Визначаючою основою предмета, згідно 

Арістотеля, є його форма, тобто те, що існує не 

лише в певному часі і в певному місці, але в будь-

якому часі і в будь-якому місці, тобто всюди і набу-

ває характеру загальності або характеру формаль-

ної причини (causaformalis). Це загальне в Арісто-

теля називається або сутністю предмета, або суттю 

його буття, котра властива лише певному виду пре-

дмета (і, як уже відзначалось, може бути суттю 

буття як сутності, так і інших категоріальних визна-

ченостей, наприклад, суттю “чорного”, “білого” 

тощо). 

Загальні сутності предметів, які існують в по-

няттях, називаються Арістотелем другими сутнос-

тями, одиничні ж предмети філософ називає пер-

шими сутностями. Перші сутності називаються так, 

мабуть, тому що з одиничних речей починається пі-

знання і тільки через одиничне пізнається загальне. 

У своїх “Категоріях” Арістотель зазначає, що 

загальні визначаючі начала (другі сутності) та оди-

ничні речі (перші сутності) відрізняються один від 

одного тим, що як другі сутності про друге, так і 

друге про другі сутності можуть виступати в якості 

знання, яке б відповідало на питання “що саме є” 

щось. Наприклад, коли поняття “людина” виступає 

в якості виду, то мова йде про окрему людину, в 

якості ж роду поняття “людина” виступає як “жива 

істота”. 

Перші сутності, тобто одиничні речі, можуть 

виступати присудками. Однак в “Категоріях” та в 

“Метафізиці” Арістотель наголошує на тому, що іс-

нування других сутностей без перших є неможли-

вим. “Якщо б не існувало перших сутностей, то не 

могло б існувати і нічого іншого” [7, 298]. 

У “Метафізиці” Арістотель пише так: “Оскі-

льки це різні сутності – складове ціле і поняття 

()-(я хочу сказати, що в одних випадках сут-

ність – це поняття, об’єднане з матерією, а в інших 

– поняття взагалі), тому сутності, про яких гово-

риться в першому значенні, піддаються знищенню 

(і відновленню також), а у відношенні поняття, його 

не буває – в тому значенні, щоб воно (поняття) мо-

гло зруйнуватись (і виникнення тут теж немає – ви-

никає не буття домом, але (буття) – визначеним до-

мом); навпаки, такі сутності існують і не існують 

без виникнення і знищення, бо ж доведено, що ніщо 

з них не створює чогось нового. А для чуттєво 

сприймаючих одиничних сутностей не існує ні ви-

значення, ні доведення того, що вони наділені ма-

терією, природа якої така, що вона може і бути, і не 

бути, внаслідок чого всі окремі речі, які належать 

сюди, піддаються знищенню [7,287].  

Звідси випливає наступне: поняття, згідно 

учення Арістотеля, маючи форму речі, логічно ви-

ступає особливим видом визначення, а онтологічно 

поняття виступає загальним визначаючим началом 

одиничних речей, є невіддільним від них.  

Другі сутності Арістотель поділяє на види і 

роди. Вид () – це сутність, яка виражається про 

багато одиничних речей. Наприклад, “людина” - ок-

ремі люди. Рід () – це сутність, що виража-

ється про багато одиничних речей, які розрізня-

ються за видами. Наприклад, висловлювання “жива 

істота” стосується людей, тварин тощо. Причому 

вид утворюється з допомогою приєднання до роду 

нової визначеності, яка називається видоутворюю-

чою відмінністю (), оскільки вона 

створює вид (). Про це йде мова в VI 

книзі “Топіки”. А в “Категоріях” Арістотель пише 

наступне: “... із других сутностей вид більшою мі-

рою є сутність, аніж рід, бо він ближче до першої 

сутності” [1, 72]. 

Роди і види, відрізняючись один від другого як 

сутності, і з яких одна може випливати з іншої, 

створюють ряд “неділимих” сутностей 

(), причому одна і та ж сутність у відно-

шенні до другої сутності, буде видом, а у відно-

шенні до третьої – родом. 

Роди і види мають безпосереднє відношення 

до поняття. Адже ж логічно рід і видоутворюючі ві-

дмінності являються складовими частинами по-

няття, причому рід характеризується як перша скла-

дова частина в поняттях, що вказує на визначення 

суті речі. Причому арістотелівськавидоутворююча 

відмінність має відношення до того, що в сучасній 
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логіці називається визначенням або дефініцією по-

няття і трактується як логічна операція, яка розкри-

ває зміст поняття або встановлює значення терміну. 

З допомогою визначення понять ми вказуємо 

на сутність відтворюючих в понятті предметів, роз-

криваємо зміст понять і тим же розрізняємо одні 

предмети від інших. Так, наприклад, даючи визна-

чення поняттю “трапеція”, ми відрізняємо її від ін-

ших чотирикутників (ромб, прямокутник тощо). У 

математиці визначення трапеції виглядає наступ-

ним чином: “Трапеція – це чотирикутник, у якого 

дві сторони паралельні, а дві інші – не паралельні”.  

Сучасна наука, крім формально-логічних ви-

мог щодо визначення понять, враховує і певні ме-

тодологічні вимоги до їх визначень. При цьому на 

першому місці ставляться чіткість та ясність по-

нять, недопускається їх невизначеність, розмитість 

тощо. Саме методологічні вимоги до визначення 

понять сприяють більш чіткому їхньому формулю-

ванню. 

Чіткість понять, вірне розкриття їхнього змісту 

та об’єму відіграють важливу роль не лише в нау-

ковій термінології, але й для формулювання су-

джень в буденній мові. 

Висновки. Визначна роль визначень понять в 

науці пов’язана з тим, що визначення, котрі вира-

жають наші знання про предмети навколишньої 

дійсності, являються істотним моментом у пізнанні 

світу. В кожній науці всім основним поняттям да-

ються визначення, на яких базуються дослідження 

тієї чи іншої науки. 

Логічне учення Арістотеля про поняття взає-

мопереплетене з онтологією та позбавлене методо-

логічної основи, яка в часи античності була невідо-

мою. Однак вироблення того чи іншого поняття 

завжди є певним кроком вперед у пізнанні довколи-

шнього світу, основою у розвитку науки. 

 

Список використаної літератури 

1. Аристотель. Категории/ Аристотель. – М.: 

Мысль, 1978. – Т.2. – 56-91с. 

2. Аристотель. Об истолковании / Аристо-

тель. – М.: Мысль, 1978. – Т.2. – 91-117с. 

3. Аристотель. Первая Аналитика / Аристо-

тель. – М.: Мысль, 1978. – Т.2. – 117-255с. 

4. Аристотель. Вторая Аналитика/ Аристо-

тель. – М.: Мысль, 1978. – Т.2. – 255-347с. 

5. Аристотель. Топика/ Аристотель.– М.: 

Мысль, 1978. – Т.2. – 347-506с. 

  





No 13 (13) (2017) 

 

Р.2 
The scientific heritage 

 

(Budapest, Hungary) 

 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific 

fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 
ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the 

article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

 

 Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics  

(Moscow, Russian Federation) 

 Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University 

of Zagreb (Zagreb, Croatia) 

 Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory  

(Kiev, Ukraine)  

 Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of 

the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

 Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry 

(Budapest, Hungary) 

 Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex 

and to the public relations (Gdansk, Poland) 

 Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state 

and legal (Koln, Germany) 

 Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of 

higher mathematics (Moscow, Russian Federation) 

 Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion 

and religious studies (Miskolc, Hungary) 

 Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,  

scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

 Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

 Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Peters-

burg, Russian Federation) 

 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204  

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 
 


