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ИНТЕГРАЛЬЫЙ ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ КАК
СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Минкина А.В.
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INTEGRAL INDEX OF ENVIRONMENTAL WELL-BEING OF THE TERRITORY AS A METHOD
FOR EVALUATING THE ENVIRONMENTAL SITUATION OF PERM REGION
Minkina A.
Graduate student
Perm State University, Perm
Аннотация
В статье рассматриваются основные источники загрязнения природной среды Пермского края за
2013-2018 года – объемы образования и накопления отходов производства, валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод. Приведены существующие российские и зарубежные индексы экологической устойчивости и эффективности. Дано обоснование разработки нового интегрального индекса экологического благополучия территории на примере Пермского
края. На основе системного подхода предложена структурная схема расчета интегрального индекса экологического благополучия территории. Представлена формула для расчета индекса. Дано описание составляющих формулы индекса.
Abstract
The article discusses the main sources of environmental pollution in the Perm Territory for 2013-2018 - the
volumes of generation and accumulation of production waste, gross pollutant emissions into the air, and discharges
of polluted waste water. Existing Russian and foreign indices of environmental sustainability and effectiveness are
presented. The rationale for the development of a new integral index of the ecological well-being of the territory
is given on the example of the Perm Territory. Based on a systematic approach, a structural scheme is proposed
for calculating the integral index of the ecological well-being of the territory. The formula for calculating the index
is presented. A description of the components of the index formula is given.
Ключевые слова: экологическое благополучие территории, загрязнение, экологическая ситуация,
интегральный индекс, системный подход.
Keywords: ecological well-being of the territory, pollution, environmental situation, integrated index, systematic approach.
Пермский край относится к экономически развитым регионам России, располагающим разнообразными природными ресурсами и мощным промышленным потенциалом. Основными отраслями
по видам экономической деятельности являются
химическая и нефтехимическая, машиностроительная, горнодобывающая, лесная и легкая промышленность и др. Одна седьмая часть (1/7) всей промышленной продукции в стране производится в
Пермском крае.
Деятельность почти 700 крупных и средних
организаций, имеющих основной вид деятельности
«Промышленное производство», приводит к загрязнению окружающей среды и к ухудшению экологической ситуации в регионе. Наибольшему
негативному влиянию антропогенных факторов
подвержены водные объекты (поверхностные и

подземные), атмосферный воздух и состояние почвенного покрова [6].
По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии [6], только за последние пять лет валовый выброс загрязняющих веществ всех источников вырос на 10.9% и составил
в среднем 612,2 тыс.т/год. Выброс от стационарных
источников в среднем в год составил 304,7 тыс.т
(49,8% валового выброса), передвижных – 307,5
тыс.т (50,2%). Только в 2018 г. в атмосферу выброшено свыше 11,7 тыс.т твердых загрязняющих веществ, 10,5 тыс.т диоксида серы, 40,3 тыс.т оксидов
азота, 105,2 тыс.т, углеводородов (без летучих органических соединений – ЛОС), 54,9 тыс.т и прочих
газообразных и жидких – 2,4 тыс.т. Отчетливо
видна негативная динамика выбросов от передвижных источников за период с 2014 года (269,1 тыс.т)
по 2018 год (365,3 тыс.т) (табл. 1).
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Таблица 1
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Пермскому краю
за 2014-2018 годы, тыс.т/год [6]
Годы
2014 2015 2016 2017 2018 Среднемноголетний
Валовый выброс, всего
581,9 586,1 609,2 625,7 658,1
612,2
В том числе
выброс от передвижных источников
269,4 287,5 300,3 314,9 365,3
307,5
выброс от стационарных источников
312,5 298,6 308,9 310,8 292,8
304,7
Объем сброса загрязненных сточных вод снизился почти в 1,9 раза за последние пять лет (рис1).

Рис.1 Динамика сброса загрязненных сточных вод за 2014-2018 годы [6]
Объем образования отходов производства и
потребления за исследуемый период в среднем по
краю составляет 41,6 млн.т, и имеет тенденцию к
увеличению, а размещение отходов уменьшилось в

1,3раза, накопление в организациях на конец года в
среднем составляет 814,3 млн. т и не имеет тенденцию к изменению (табл. 2).

Таблица 2
Сведения об образовании, обезвреживании и размещении отходов производства и потребления
за 2014-2018 годы, млн.тонн [6]
Использовано и
Размещено отНакоплено в органиОбразование за
Год
обезврежено в тече- ходов за отчетзациях на конец ототчетный год
ние года
ный год
четного года
2014
41
13,9
28,9
778,3
2015
41
16,1
27,2
817,7
2016
38,9
17,9
23,3
817,4
2017
41,2
20,6
22,2
816,8
2018
45,7
27,6
22,1
841,4
В среднем за 5 лет
41,6
16,3
24,7
814,3
Интенсивное антропогенное воздействие приводит к падению уровня экологического благополучия административных территорий. Определение этого уровня - процесс достаточно сложный,
длительный, требующий значительных финансовых затрат, однако существует необходимость в его
расчете. Объясняется это тем, что от сложившейся
экологической ситуации зависит здоровье населения и развитие самой территории. Одним из показателей экологического благополучия территории
являются индексы, которые могут помочь измерить
и оценить прогресс в достижении целей устойчивого развития, обеспечить заблаговременное предупреждение и информированность общества с целью предотвращения критического состояния и
убытков экономики, проблем в социальной и природоохранной сферах[2].

В настоящее время существует большое количество индексов, оценивающих экологическое состояние различных территорий [1, 3, 5, 8, 9, 10, 11]
Однако большинство известных индексов рассматривают экологическую ситуацию не системно, а
только отдельные ее стороны. В связи с этим, целью работы была выбрана разработка концептуальной модели интегрального индекса экологического
благополучия (ИЭБ) на примере Пермского края.
Он позволит дать оценку экологическому состоянию административных районов края; ранжировать
их по качеству жизни; выделить основные параметры, которые оказывают вклад в их экологическую обстановку. Результатом исследований будет
разработка концепции экологической политики,
направленной на улучшение состояния здоровья
населения региона.
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Методологической основой исследования выбран системный подход, с помощью которого нами
разработана схема интегрального индекса экологического благополучия для административных районов (рис.2). В ее основе лежит гипотеза: стояние
здоровья населения зависит от экологической ситуации, которая сложилась на территории проживания и социальных условий жизни. Схема исследований имеет иерархическую структуру, представленную тремя уровнями, и выстроена по триадам,
каждая из которых включает основную, вспомогательную и обеспечивающую части. Все эти части
взаимодействуют и взаимообуславливают друг
друга.
Всеобщая связь рассматриваемых элементов и
процессов выражается на общем иерархическом
уровне, где находятся подсистемы первого уровня:
«Состояние здоровья населения» (основная часть),
«Источники загрязнения» (вспомогательная) и
«Экологическая ситуация» (обеспечивающая). На
следующем уровне каждая из подсистем состоит, в
свою очередь, из трех подсистем второго уровня,
взаимосвязи и отношения которых носят более
сложный характер. Точно также каждая из подсистем 2 уровня имеет 3 подсистемы 3 уровня. Третий
уровень является предельным: экологическая ситуация территории полностью освещена, если даны
описания (качественные и количественные) всех
составляющих на третьем уровне и их связей.
На основании предложенной схемы рассчитываются частные индексы 1 и 2 уровней по источникам загрязнения, экологической ситуации, состояния здоровья населения, проведен расчет и оценка
ИЭБ для административных районов по формулам:

5
3

𝐼ИЭБ = √𝐼и.з. × 𝐼эк. × 𝐼сост.зд (1) где Iи.з. — индекс
источников загрязнения; Iэк. — индекс экологической ситуации; Iсост.здор — индекс состояния здоровья населения,
Каждый из составляющих ИЭБ рассчитывается соответственно по формулам 2-4.
𝐼и.з. = ∑ 𝑉𝑖вод + 𝑉𝑖возд + 𝑉𝑖отх , (2), где Vi соответственно относится к объемам сбросов сточных
вод, объемам отходов и объемам выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
𝐼эк. = ∑ С𝑖вод + С𝑖возд + С𝑖почв , (3), где Сi соответственно относится к концентрации загрязняющих веществ в водах, воздухе и почвах.
𝐼эк. = ∑ 𝑛𝑖общ + 𝑛𝑖перв + 𝑛𝑖соц , (4), где ni соответственно относится к количеству случаев общей,
первичной и социально-обусловленной заболеваемости населения.
Поскольку все показатели, включенные в наш
индекс имеют разную размерность, Поэтому все исходные показатели переводятся в одну систему
единиц с помощью методики, применяющаяся при
расчете Индекса развития человеческого потенциала [7] (формула 5),
𝑛𝑖−nimin
𝐼сост.зд. = 1 −
(5), где ni соответnimax −nimin

ственно относится к количеству случаев общей,
первичной и социально-обусловленной заболеваемости населения.
Система административного района является
одновременно и замкнутой и открытой. Замкнутость обеспечивается природными и техногенными
процессами, происходящими внутри системы, открытость связана с особенностями функционирования и определяется обменом веществом, энергией и
информацией с окружающей средой.
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Рис. 2 Структурная схема интегрального индекса экологического благополучия*
(*ЗВ – загрязняющее вещество, Ci – концентрация i-го вещества, ПДК – предельно допустимая концентрация, S1 – площадь, занимаемая отходами в районе,
S2 - площадь, занимаемая отходами в крае, Sотх – площадь, занимаемая отходами)
После расчета всех составляющих будет рассчитан исследуемый индекс, сделан вывод об экологическом благополучии территории и предложена концепция экологической политики Пермского края.
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FOREST ECOLOGY
BIOINDICATION ANALYSIS OF THE STATE OF THE ENVIRONMENT USING ECOLOGICAL
INDICES OF ENTOMOFAUNA BIODIVERSITY
Nykytiuk P.
Zhytomyr National Agroеcological University, Ukraine
Abstract
The Convention on the conservation of biological diversity the term “biological diversity” is defined as “the
variety of living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems
and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and
diversity of ecosystems.”
Occupying less than 6% of the area of Europe, Ukraine possesses not less than 35% of its biodiversity, and
on this indicator is ahead of almost all European countries. Ukraine has significant potential for biodiversity and
could be considered as one of the most powerful reserves for biodiversity restoration across Europe. The geographical position of Ukraine, its physical-geographical conditions contributed to the formation of a rich flora and
fauna, which has more than 70 thousand species (according to experts, have not described a third species, mainly
fungi and insects).
Unfortunately, species richness of both animals and plants is rapidly reduced through anthropogenic load on
the environment.
Keywords: environmental assessment, bioindication, insects, entomocomplexes, diversity indices, environmental pollution.
The conservation of biological and landscape diversity of Ukraine and is by improving the condition
and restoration of ecosystems, habitat types and components of landscapes and creation of ecological grid of
Ukraine as an integral part of pan-European.
The biodiversity we see today is a product of the
evolution of life over billions of years, determined by
natural processes, and which is increasingly affected by
human activities.
For botanicheskogo level of integration the most
widespread estimation of species richness and species
diversity.
To assess the diversity of biological systems of
different levels requires the selection of indicators for
its performance. A. G. Vasiliev indicates that theoretically, the depth of the study of biodiversity may be different from the diversity of individuals, i.e. individual
variability, the diversity of entire biomes at the level of
the biosphere as a whole.
Allocate different levels of biological diversity
from genetic, within species or populations, the diversity of ecosystems and ecosystems or biogeographic areas. But the natural biodiversity considered (including
making it decline) primarily based on the species – a
basic taxonomic unit. The diversity of habitat created
by habitat and includes ecosystems, evaluate from the
point of view of the qualities that ensure the existence
of the types (or rather, local species populations). The
habitat can be considered as a transitional unit from the
biological units in a geographical landscape, etc. Thus,
the main indicators for monitoring of biodiversity affect this species. There are three types of biodiversity
indicators related to species:
1. species richness, defined as the number of species that are present on a certain territory (from a small
Mason to the biogeographic region);
2. species diversity, that is, the ratio of the number
of species and their numbers;

3. the number of species (usually of a certain population).
The trend of reducing the number of animals directly indicates a threat to the existence of species, loss
of biological resources and deterioration of environment.
Ecological assessment of natural ecosystems is
one of the ways to predict changes in the environment
in conditions of intensification of production of meat
birds and eggs. Important biotic component of the ecosystem is entomocomplexes that are responsive to anthropogenic impacts. Biodiversity can be attributed to
the most objective factors to assess the state of the environment and the sustainability of ecosystems.
Today, scientists know of about 2.5 million
species of living organisms. In our time has been well
studied species of birds and mammals, what can be said
about such small organisms, like insects, fungi, mites,
nematodes, bacteria and viruses. Scientists assume that
the total number of species on the planet ranges from 3
to 30 million species. The largest number of species a
group of organisms – insects. There are nearly 1.5
million species, of which in Ukraine are about 20
thousand species.
Biodiversity of insect communities can be
attributed to the most objective factors to assess the
state of the environment and the sustainability of
ecosystems. Important ecological features of the
formation entomocomplexes is the existence of a large
number of species and high value of the index of
species diversity. The relevance of studying the
biodiversity of insects due to their large number and
value in ecosystems, sensitivity to changes in the
biocenotic regimes, incomplete knowledge of their
fauna.
Biodiversity is the basis of structural and
functional organization of the living matter of the
biosphere, determines the stability and resilience of
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ecosystems. The new structure of biodiversity should
be seen as a consequence of organic evolution. A
further reduction of biodiversity may lead to
destabilization of the biota, the loss of the integrity of
the biosphere and its ability to maintain the most
important characteristics of the environment.
Ecotone and agrolandscapes of forest-Steppe,
which are located in the green zone, fall under the
intensive anthropogenic impact. The degree of
pollutant exposure leads to changes not only in the
structure of agricultural and forest phytocenoses, but
also complexes of animals, including invertebrates.
This necessitates monitoring zoocomplex in the zone of
action of anthropogenic factor as bientina and at the
population level. Monitoring in zones of influence of
poultry farms with the use of bioindicating methods
allows to objectively characterize the state of the main
elements of the biosphere. Among the animals that
quickly and adequately respond to environmental
change, special group of insects.
Ecological significance of the biodiversity of
insects due to their large quantity and role in
ecosystems, sensitivity to changes in the biocenotic
modes, Malovishersky their fauna and ecology in
agricultural landscapes and katonah.
The study of world and domestic scientific literature indicates that there is no unanimity in views regarding the relationship of taxonomic diversity, competitive structure and complexity of the groups of insects. Evaluation of the relationship between these
parameters is of fundamental importance. The identification of ecosystems with critical values of taxonomic
diversity and complexity is of practical importance, as
it testifies to the high excitation level of the relevant
ecosystems.
Violation of the ecological balance in nature is associated with environmental pollution is a topical issue
of our time. In connection with the development of industrial civilization various anthropogenic factors influence on almost all living organisms and usually this
influence is negative.
A critical analysis of the literary data gives the basis to argue that there is insufficient ecological monitoring of the state of the environment in the area affected poultry farms. Accordingly, it is necessary to
conduct environmental monitoring Wadena poultry
with the use of bioindicating methods as the most objective, that give the opportunity to explore the biotic
component of ecosystems.
To study the effect of pig farms in various capacities on the ecological condition of adjacent territories
(air, soils) was selected farms in various capacities in
the forest-Steppe zone of Ukraine:
- small capacity enterprises with livestock to 5,000
pigs/year;
- the enterprises of average power with the number
of pigs 10-20000/;
- enterprises of high power with a population of
20,000 hogs/year.
For the study of the ecological status of surface
waters the influence of pig farms were selected natural
water bodies within the SPZ of the enterprise of average power with the number 10-20000 pigs/year.
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To control selected reservoir and area in similar
soil and climatic conditions.
All study plots are located in forest-steppe zone
with low-humus black soils in the same climatic
conditions. In each of the surveyed farms used
technology hydromya waste and their storage in open
lagoons, followed by removal of the farmlands.
Groups of insects were represented by the
following ranks: tverdotel (Coleoptera), napsterbater
(Hemiptera), Lepidoptera (Lepidoptera), dipterans,
mosquitoes or flies (Diptera), Hymenoptera
(Hymenoptera),
Orthoptera
(Orthoptera)
and
Homoptera (Homoptera).
Tverdotel or beetles (Coleoptera, Linnaeus, 1758)
– insects with a complete metamorphosis, which in
their life cycle pass through the stages of egg, larva,
pupa and imago. Its name – tverdotel, beetles received
in connection with the conversion of the front pair of
wings in hetan rigid elytra, which are used in flight on
the principle of an airplane wing. Bugs are one of the
largest groups of insects and living creatures in a squad
has more than 350,000 species. Now it is considered
that every fifth animal on Earth is a beetle. Sizes range
widely – from 0.3 mm up to 150 mm.
60% of the total diversity of beetles are
representatives of all five families: Bugs-elephants
(Curculionidae) – 60 thousand species, predator
Beetles (Staphylinidae) – 45 thousand,Toroni
(Carabidae) – 40 thousand, leaf Beetles
(Chrysomelidae) – 35 thousand and Longhorn
beetles(Cerambycidae) – 25 thousand
In the fauna of Ukraine the number of species of
beetles is still not completely defined. I believe that
there are no less than 12-15 thousand species.
Tverdotel as one of the oldest and most successful
groups of the insect class (Insecta), managed to occupy
all of the possible terrestrial and aquatic ecological
niches. They are spread throughout the Land.
Because of the enormous diversity in the number
and wide distribution, the role of beetles in nature is
extremely high. Adults and larvae of species that
inhabit soil and leaf litter, actively participate in the
processes of soil formation, humification of dead wood.
In the natural and slightly modified ecosystems,
beetles clopay (beetles, buprestids, etc.) perform a sanitary role elmowy dead wood and recycling the weakened plants, dead trees affected by root fungus. The
special role they play in windbreaks and cut down
where speed up the decomposition of dead wood. Elimination of these trees makes room for new seedlings and
helps restore ecosystems.
The beetles also act as pollinators of flowering
plants, because a significant portion of these insects is
characterized by the development autopl. Adults of
these species often found on flowers, where in contrast
to the "classic" of pollinators (bees, Gmail, Lepidoptera, Diptera, etc.) they spend much more time and,
consequently, the pollination efficiency is higher. Also
these are the regulators of the number of those flowering plants that they pollinate.
Scarabs are the most important natural nurses,
cleansing the surface of the soil from a variety of excrement. Dispose of beetles mass of manure contributes
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to their movement into the lower layers of the soil,
which is loosened and fertilized.
Napsterbater or Bugs (Hemiptera) are the most numerous order of insects, which includes about 35 thousand species. Widely distributed throughout our planet.
Much diversity and abundance of this group reaches in
tropical areas. Body length of bed bugs is from 1 to 120
mm.
Most bugs live on land. These insects are openly
living in different parts of plants, occasionally on soil,
in forest litter. Their foods are vegetable juices. Among
this group of bugs encountered pests of various wild
and agricultural plants, for example, shchitnik, shells.
Meet bugs are predators that feed on the juices of insects, larvae of some invertebrates. Among bugs there
are many parasitic species which owners are warmblooded animals and people. These insects feed on
blood of their hosts. Some types of bugs moved to living in water.
Diptera (Diptera), one of the largest series of insects, which consists of approximately 240,000 species
of mosquitoes, midges, maxrecv, horseflies, flies,
horseflies and the like, but only half of these (about
120,000 species) are described. This is one of the most
important groups of insects in ecological sense and in
the medical and economic importance. Diptera, particularly mosquitoes (Culicidae) are vectors for malaria,
fever Dene, West Nile virus, yellow fever, encephalitis
and other infectious diseases.
The larvae of these mosquitoes (Culicidae) live in
fresh water and feed fish and amphibians. Adult insects
feed on flower nectar and are the pollinators, however
females for the formation of eggs require additional
protein supplementation, using the blood of terrestrial
animals.
Among Korotkevich Diptera known to fly home
and the other grey, green, and blue flies are worm-like
larvae which develop in the trash, pokidaj the like. It is
known that these flies spread dysentery, typhoid, tuberculosis, polio, eggs gastrica, roundworm.
Lepidoptera (Lepidoptera) – order of insects with
complete metamorphosis.
Most Lepidoptera species in adult stage feeds on
nectar of flowers, and therefore are an important sopernikami many types of plants. The caterpillars feed primarily on leaves of plants, and evolved in large quantities, can often cause the death of plants (even trees), or
lead to the fact that the plant is not capable of forming
seeds. This often causes great damage to agriculture
and forestry. This phenomenon is characteristic only
for some species of butterflies, such as pierids, scoop.
At the stage of the caterpillar, the vast majority of
Lepidoptera species feed on plants that do not have agricultural value. Some of these butterflies feed on a very
limited number of species. Through the reduction of biodiversity of the environment and destruction of natural
habitats, many species of butterflies in the Ukraine are
under threat of extinction. Therefore, in ecology it is
believed that the presence of many species of Lepidoptera in a particular area indicates its "environmental
health" (the so-called bioindication).
Scales have an important place in the circulation
of substances in nature, because they feed on plant
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food, and are themselves a forage for many species of
predators, especially birds, and parasites.
The role of butterflies in natural ecosystems is
that, as first-line consumers, they are integral members
of the food chain. In the process of co-evolution of
organisms, a trophic network of connections between
autotrophs and heterotrophs was formed, in which the
scales are included at the stages of larvae, pupae and
imago. Larvae and pupae are links in bird feedings and
parasitic entomophagous insects. Imago are included in
the trophic network of a much wider range of secondorder consumables - a variety of birds, small mammals,
reptiles, etc.
Butterflies are also pollinators of many species of
flowering plants, because much of these insects are
characterized by the development of anthophilia.
During evolution, butterflies have adapted to certain
flowering plants, and a number of plant species have
adapted to pollination exclusively by butterflies.
Orthoptera are a series of insects, a systematic unit
that brings together several families, the most famous
of which are grasshoppers, crickets, locusts.
This is a fairly large group of insect species, with
more than 20,000 in the world, and several hundred
species of bats are known in Ukraine. Representatives
of right-wingers across the globe meet.
Hymenoptera - one of the most evolved in the
evolutionary plan of insect units. The group includes
about 144 695 species. The size varies from 0.2 mm to
135 mm (riders with ovum), but usually less than 20
mm.
In relation to humans, some members of the cephalopods are directly useful, delivering useful substances (honey, wax), others - indirectly, destroying
harmful insects (in this respect, particularly important
riders in the broad sense of the word). Many of the
membranes are also important in the process of pollination of plants. The vertebrae damage their bites, consume various stocks and spoil buildings (some ants),
but mostly many of them are harmful to agriculture,
causing considerable devastation among cultivated and
forest plants.
The following species of insects were recorded in
the studied areas: Decticus verrucivorus L. - Orthoptera; Stenodema laevigatum L., Adelphocoris lineolatus Gz., Palomena prasina L., Aelia acuminate L. - Hemiptera; Apis mellifera L., Bombus lapidaries, Lasius
niger F. - Hymenoptera; Musca domestica L., Dioctria
hyalipennis F., Sphaerophoria scripta, Drosophila melanogaster L., Scatophaga stercoraria L., Tipula paludosa Mg. (Diptera); Melanargia galathea L., Pieris
brassicae L., Celestrina argiolus L. - Lepidoptera;
Anomala dubia Scop Melasoma populi L.; Cassida viridis; Coccinula quatuordecimpustulata; Coccinella
septempunctata L.; Tanymecus palliates F., Phyllobius
argentatus L., Polyphylla fullo L. (Coleoptera); Philaenus spumarius L.; Cicadella viridis leafhopper (Homoptera).
Retrospective analysis revealed the high potential
of Ukraine for the development of pig breeding. Now
the pork production is growing thanks to the development of livestock breeding, intensification, industrialization, introduction of new and improvement of old
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technologies. Found that pig farming is a source of various harmful substances, which include ammonia, hydrogen sulfide, chlorides, sulfates, volatile organic
compounds, etc., as well as pathogenic microorganisms
(Escherichia coli, Salmonella, enterococci, cholera
Vibrio, causative agents of influenza, measles and the
like), which significantly pollute surrounding areas.
Found that bioindication methods of environmental assessment impact of pig farms on the natural environment and its laws in the early stages of contamination with high probability. This proves the necessity of
using these methods for environmental monitoring. The
best of these is the ecological assessment of the environment for root growth of onions, the presence of plant
indicators of low agrochemical assessment of soil quality and the proportion of dead Daphnia.
Farms for the production of pork needed improvement of old and the introduction of new technologies,
will be able to ensure proper cleaning of the waste before their release to the environment; construction of
appropriate treatment facilities for wastewater and processing the solid fraction of manure.
The obtained values of the ecological indexes for
areas affecting operation of poultry farms have shown
a reduction of indicators of biological diversity and
richness of insect communities on the territory of the
sanitary protection zone of the poultry farm. The values
of species richness index of Margalef 25% less in the
territory of the SPZ of the economy, in comparison with
the control plot, and the value of species diversity of
Shannon by 12%. A further reduction of species diversity can lead to rapid degradation of ecosystems adjacent to the enterprise.
Assessment of taxonomic diversity and complexity of the groups of insects, determined the competitive
structure of the studied groups. In the competitive
structure of insect communities is a proven inverse relationship between the percentage eudomania and subrecipients. There is predominance of recedents percent
over the percentage of dominants.
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LANDSCAPE ECOLOGY
МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ҐРУНТІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
Гуцол Г.В.
Вінницький національний аграрний університет, Україна
MONITORING OF HEAVY METALS CONTAMINATION OF AGRICULTURAL LAND OF RIGHTBANK FOREST STEPPE
Gutsol G.
Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine
Анотація
Результати досліджень концентрації важких металів у ґрунтах колективного господарства свідчать,
що найвищий вміст важких металів у ґрунтах виявлено у ріллі. Концентрація свинцю була вищою в порівняні з ґрунтами лісових масивів, а також ґрунтами луків та пасовищ у 1,1; 1,6 рази. Цинку у ґрунтах ріллі
також було більше у 2,3; 2,04 рази в порівнянні з ґрунтами лісових масивів і ґрунтами луків та пасовищ.
Вміст міді в ґрунті ріллі був більший ніж у ґрунтах лісових масивів, а також у ґрунтах луків та пасовищ
1,9; 2,5 рази. Однак в порівнянні з гранично допустимою концентрацією вмісту важких металів у ґрунтах
ріллі, лісових масивів, луків та пасовищ колективного господарства в жодному з випадків її перевищення
не виявлено. Порівнюючи вміст важких металів у ґрунтах присадибних ділянок, бачимо, що найбільша
концентрація свинцю спостерігається в ґрунтах ріллі у 1,2; 1,3 рази відповідно. Найвищий вміст кадмію
спостерігається у ґрунтах багаторічних насаджень у порівнянні з ґрунтами багаторічних трав та ґрунтами
ріллі у 1,5; 3 рази. Вміст цинку виявлено найбільше у ґрунтах ріллі порівняно з ґрунтами багаторічних
насаджень та з ґрунтами багаторічних трав відповідно у 1,12; 1,1 рази. Найвища концентрація міді спостерігається у ґрунтах ріллі порівняно з ґрунтами багаторічних трав та з ґрунтами багаторічних насаджень
відповідно у 1,1;1,3 рази. Найвищий вміст важких металів спостерігався у ґрунтах ріллі колективного господарства, а найменший – у ґрунтах багаторічних трав присадибних ділянок.
Встановлено, що за вмістом основних важких металів: свинцю, кадмію, міді і цинку ґрунти Тиврівського району належать до незабруднених, оскільки їх фактичний вміст значно нижчий від гранично допустимих концентрацій за цими елементами.
Abstract
The results of studies of the concentration of heavy metals in the soils of the collective farm indicate that the
highest content of heavy metals in the soils is found in arable land. The concentration of lead was higher than that
of forests, as well as that of meadows and pastures 1.1; 1.6 times. Zinc in arable soils was also higher at 2.3; 2.04
times compared with forest lands and meadows and pastures. The copper content of arable land was higher than
that of forest lands, as well as that of grasslands and grasslands 1.9; 2.5 times. However, in comparison with the
maximum permissible concentration of the content of heavy metals in arable soils, forests, meadows and pastures
of the collective farm, in none of the cases of its excess was detected. Comparing the content of heavy metals in
the soils of the garden plots, we see that the highest concentration of lead is observed in the arable land in 1.2; 1.3
times, respectively. The highest content of cadmium is observed in perennial soils, compared to perennial grasses
and arable land of 1.5; 3 times. Zinc content was found most in arable land compared to perennial soils and
perennial soils, respectively, at 1.12; 1.1 times. The highest concentration of copper is observed in arable soils
compared to perennial grasses and perennial soils respectively 1.1, 1.3 times. The highest content of heavy metals
was observed in the soils of the arable land of the collective farm, and the lowest - in the soils of perennial
grasslands of private plots.
It is established that the content of basic heavy metals: lead, cadmium, copper and zinc are soils of the village.
The clutches of the Tivri district are unpolluted because their actual content is much lower than the maximum
permissible concentrations for these elements.
Ключові слова: ґрунт, важкі метали, колективне господарство, концентрація.
Keywords: Soil, heavy metals, collective farms, concentration.
Стан ґрунтів викликає стурбованість всього
цивілізованого світу. Збільшення площ деградованих і малопродуктивних ґрунтів, погіршення їх якісного стану змушує світову спільноту порушувати
на найвищому політичному рівні питання щодо
охорони і раціонального використання ґрунтового
ресурсу. Одним із важливих середовищ, що зазнає

суттєвого впливу, відрізняється стійкістю і стабільністю – є ґрунт. При потраплянні токсичних речовин у це середовище, вони можуть тривалий час перебувати в ньому з початковою небезпекою, переходити у рослини, потім тварини і з продуктами
харчування в організм людини. Тому система спостережень за станом ґрунтового покриву внаслідок
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антропогенного впливу є важливою складовою моніторингу довкілля. Найтоксичнішими забруднювачами ґрунтового покриву є важкі метали. Вони
можуть потрапляти у ґрунт з мінеральними добривами, вапняковими матеріалами, пестицидами, вихлопними газами транспортних засобів, з викидами
промислових підприємств. Тому питання моніторингу ґрунтового покриву сільськогосподарського
призначення Лісостепу Правобережного є надзвичайно важливою проблемою, яка потребує вирішення [1,2,4].
Стан використання земельних ресурсів в Україні характеризується поглибленням впливу деградаційних процесів, що, у свою чергу, призводить до
дестабілізації у землекористуванні. Здійснення заходів з оптимізації землекористування та охорони
земельних ресурсів проводяться вкрай повільно і,
як наслідок, деградація ґрунтового покриву освоєних територій досягла критичних масштабів. Вцілому, у структурі земельного фонду значну частку
займають землі, ґрунтовий покрив яких набув негативних властивостей (високого ступеня змитості,
дефльованості, засоленості, солонцюватості, перезволоженості). Практично всі ґрунти земель сільськогосподарського використання зазнали істотного
зменшення рівня родючості [10]. Таким чином, забезпечення раціонального використання та підвищення рівня охорони земельних ресурсів є важливою проблемою, без вирішення якої не можна досягти прогресу у підвищенні ефективності
функціонування агропромислового комплексу. Потрібні негайні заходи з удосконалення сучасного
стану агроландшафтів, введення ґрунтозахисних,
заснованих на екологічних принципах і адаптованих до конкретних природних і соціально-економічних умов, систем землеробства[9].
Присутні у ґрунті важкі метали як природні домішки, а причини підвищення їхньої концентрацій
пов’язані з діяльністю людини. Упродовж останніх
десятиліть у зв'язку з бурхливим розвитком промисловості спостерігається значне зростання їхнього
вмісту у біосфері, атмосфері та гідросфері, тому
нині вони є одним із пріоритетних забруднювачів
земельних ресурсів.
Зростаюча увага людства до збереження та
охорони навколишнього середовища викликає особливий інтерес до шляхів забруднення, розподілу
по профілю, міграції у ґрунті, впливу на рослини, а
в кінцевому результаті, і на здоров'я людини елементів важких металів. Важкі метали – це елементи з
порівняно великою атомною масою (свинець,
ртуть, цинк, кадмій та інші)[7]. Доказана пряма залежність між вмістом мікроелементів у ґрунті і материнською породою. Але, навіть на одній підстилаючій і материнській породі вміст в кореневмісному шарі значно відрізняється. Причини цього в
фаціальній відмінності і міграції елементів в ґрунтовому шарі за участю природних вод, поверхневого стоку і переміщення у зв'язку з цим твердої
фази ґрунту. В залежності від вмісту у ґрунті важкі
метали виступають як каталізатори або інгібітори

13
біохімічних процесів в рослинах. Нестача, або надлишок їх в літосфері викликає серйозні захворювання у людини.
Підвищення вмісту важких металів в ґрунтах
інактивує ферменти, в першу чергу дегідрогеназу і
протеазу, іноді подавляючи їх повністю[3].Накопичення у ґрунті важких металів веде до зниження рН,
руйнує ґрунтово-поглинальний комплекс. В дослідженнях на дерново-підзолистих ґрунтах встановлено, що забруднення важкими металами супроводжувалось суттєвими змінами біоти: зменшенням
загальної кількості бактерій, їх спороутворенням,
різким зменшенням актиноміцетів і збільшенням
кількості грибів, зменшенням кількості ґрунтових
комах і дощових черв'яків.
До погіршення якості ґрунтів, зниження їх родючості призводять інтенсифікація землеробства,
збільшення техногенного навантаження на земельні ресурси, безконтрольне застосування засобів
хімізації в умовах низької технологічної культури
та інші впливи. Головною причиною є те, що інтенсивні технології сільського господарства увійшли
в суперечність із функціонуванням екосистем, порушили природний кругообіг речовин та енергії в
них.
Для навколишнього природного середовища
найшкідливішими є забруднення ґрунтів хімічними
та біологічними компонентами, зокрема радіонуклідами, важкими металами, пестицидами, збудниками інфекційних хвороб [12,13].
Забруднення важкими металами сільськогосподарських земель приводить до зменшення врожаю та підвищення їх вмісту в сільськогосподарській продукції. Збільшення кількості важких металів
на луках відбувається переважно у поверхневих
шарах ґрунту. Вони безпосередньо споживаються
тваринами під час випасу. Важкі метали акумулюються в тканинах живих організмів та не піддаються розкладу в навколишньому середовищі. Проникаючи у рослини, важкі метали можуть негативно впливати на процеси метаболізму,що
приводить до зменшення врожаю та загрози забруднення токсикантами наступних ланок харчового
ланцюга.
Важкі метали вважаються найбільш небезпечними серед численних чужорідних речовин, що потрапляють в харчові продукти. Тому при оцінці
якості продукції цих речовин приділяється особлива увага. Останнім часом забруднення навколишнього середовища важкими металами та їх сполуками, які характеризуються значною стабільністю,високою
токсичністю,
вираженими
кумулятивними властивостями та несприятливо
впливають на здоров’я населення, в усьому світі визнається однією з важливих проблем.
Основна небезпека важких металів полягає у
властивості накопичуватися у продуктах харчування, в тому числі тваринного походження, що
призводить до акумуляції їх в організмі людини.
Дія важких металів на організм людини полягає не
в раптовому отруєнні, а в тому, що вони здатні поступово концентруватися в харчовому ланцюгу.

14

Slovak international scientific journal # 40, (2020)
Токсичні речовини, які містяться в ґрунті і біологічних процесів, накопичення шкідливих реводі, переходять в рослини, потім акумулюються в човин у сільськогосподарських культурах [8].
організмі тварини і далі – в продукції.
Накопичення важких металів у ґрунті впливає
Науково-господарські дослідження з вивчення на його мікробіологічну активність і родючість. Зазабруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю в бруднення ґрунтів важкими металами є одним із
умовах техногенного забруднення ґрунтів важкими факторів, що визначають продуктивність сільськометалами та впливу агрохімічних і екологічних за- господарських культур та якість сільськогосподарходів на якість продукції проводили на території в ської продукції. Токсичність важких металів по віумовах сільськогосподарських угідь колективних дношенню до рослин визначається не валовим їх
господарств та присадибних ділянок Тиврівського вмістом в ґрунті, а в основному вмістом їх рухомих
району Вінницької області. Ґрунтовий покрив села сполук [5].
представлений в основному такими типами ґрунтів:
Відповідно надзвичайно важливого значення
чорноземи опідзолені і типові мало гумусні – 35%, набуває ведення постійного моніторингу за еколосірі опідзолені легко і середньо суглинисті – 38%, гічним станом ґрунтів щодо важких металів як в
світло-сірі опідзолені – 13% [6].
умовах довготривалих стаціонарних дослідів із виПри проведенні моніторингу забруднення важ- вченням високоінтенсивних технологій, так і при
кими металами дослідного матеріалу використову- впровадженні їх у сільськогосподарське виробницвали загальноприйняті методи.
тво.
Для вивчення концентрації свинцю, кадмію,
Структура сільськогосподарських угідь має
цинку і міді у ґрунті проводили відбір його з кож- дуже високий ступінь розораності земель, характеного поля методом конверту на глибині оранки. Із ризується надмірно високим індексом сільськогоскожного поля було відібрано 4 зразки ґрунту, які у подарської освоєності території, що значно перевиполіетиленових пакетах з етикетками, на яких від- щує екологічно обґрунтовану межу. Орні землі темічено номер вихідного зразка, номер поля, гли- риторіально розташовані переважно у сприятливих
бина відбору та найменування господарства, напра- природно-кліматичних умовах для вирощування
влялися в лабораторію.
основних сільськогосподарських культур. Значна
Важкі метали добре сорбуються ґрунтами, є кількість земельних ресурсів, зокрема масиви чорполівалентними, утворюють важкорозчинні спо- ноземів, має неперевершені економіко-екологічні
луки з фосфатами й гідроокисами, що сприяє їх по- параметри.
ступовому нагромадженню в ґрунтовому середоТериторія Тиврівського району Вінницької обвищі. Це призводить до підвищення токсичного по- ласті має значну кількість колективних господарств
тенціалу ґрунту, впливає на його біологічну та присадибних ділянок, що спеціалізуються на виактивність, викликає патологічні зміни в протіканні рощуванні зернових та технічних культур.
Таблиця 1
Вміст важких металів у ґрунтах колективного господарства, мг/кг
Важкі метали
Вміст важких металів у ґрунтах
ГДК
Ріллі
Лісових масивах
Луках і пасовищах
Свинець
4,2
3,8
2,7
6,0
Кадмій
0,04
0,03
0,02
0,7
Цинк
10,2
4,5
5,0
23
Мідь
1,5
0,8
0,6
3,0
Для посівів сільськогосподарських культур інтенсивно використовується рілля, внаслідок чого
вона щороку піддається інтенсивному забрудненню
різними шкідливими речовинами, зокрема, важкими металами.
Дослідження показали, що концентрація важких металів у ґрунтах ріллі колективного господарства не перевищує гранично допустимих рівнів.
Так, вміст свинцю у 1,4 рази, цинку – 1,8, кадмію –
2,3 та міді – у 2,0 рази був нижчий за гранично допустимі рівні.
У ґрунтах лісових масивів у результаті досліджень виявлено менше свинцю у 1,6 рази, кадмію –
2,3, цинку – 5,1 та міді – 3,8 рази, порівняно з гранично допустимими концентраціями відповідно.
Аналізуючи представлені результати досліджень вмісту важких металів у ґрунтах луків та пасовищ, бачимо, що їх концентрація не мала перевищень гранично допустимих рівнів. Зокрема, порівняно з ГДК у ґрунті луків і пасовищ було менше за

свинцем у 2,2 рази; кадмієм – у 3,5; цинком – у 4,6
та міддю – у 5,0 разів.
Порівняно з гранично допустимими концентраціями вмісту важких металів у ґрунтах ріллі, лісових масивів, луків та пасовищ колективних сільськогосподарських угідь не виявлено перевищення
не спостерігалось.
Однак, слід зазначити, що найвищий вміст важких металів був у ґрунтах ріллі. Так, концентрація
у орних ґрунтах свинцю була вищою в порівняні з
ґрунтами лісових масивів, а також ґрунтами луків
та пасовищ у 1,1; 1,6 рази відповідно. Цинку у ґрунтах ріллі також було більше у 2,3; 2,04 рази в порівнянні з ґрунтами лісових масивів та луків і пасовищ. Міді у ґрунтах орних сільськогосподарських
угідь було більше порівняно з луками та пасовищами у 2,5 рази та з лісовими масивами – у 1,9 рази.
Відомо, що оцінкою впливу забруднення важкими металами на різноманітні ґрунтові процеси і
параметри присвячено цілу низку досліджень. В
Україні традиційно контроль проводиться тільки за
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землями сільськогосподарського призначення, що
знаходяться в користуванні підприємств різних
форм власності, однак поза увагою залишаються
питання забруднення земель присадибних ділянок.
На присадибних ділянках сільського населення виробляють понад 60 % продукції рослинництва,
проте майже повністю відсутня інформація про агроекологічний стан присадибних земельних ділянок, рівень їх забруднення небезпечними речови-
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нами. Це, в свою чергу, не дає змоги дати комплексну оцінку забруднення продуктів рослинництва
вирощених на цих ґрунтах.
Використання земель у приватному секторі ведеться інтуїтивно і землевласники йдуть шляхом
виснаження, а не збереження і відтворення родючості ґрунту.
Результати досліджень на вміст важких металів у ґрунтах з присадибних ділянок проаналізовано
й систематизовано у таблиці 2.
Таблиця 2
Вміст важких металів у ґрунтах присадибних ділянок мг/кг
Вміст важких металів у ґрунтах
ГДК
Ріллі
Багаторічних насаджень
Багаторічних трав
2,4
2,0
1,8
6,0
0,02
0,03
0,01
0,7
4,5
4,2
4,0
23
0,8
0,7
0,6
3,0

Важкі метали
Свинець
Кадмій
Цинк
Мідь

Результати досліджень, що відображені в таблиці свідчать, що величина гранично допустимих
концентрацій свинцю у ґрунтах становить 6,0 мг/кг
ґрунту. Таким чином, показник гранично допустимої концентрації у 2,5; 3,0 та 3,3 рази нижчий за фактичний вміст свинцю у ґрунтах ріллі, багаторічних
насаджень та багаторічних трав присадибних ділянок.
Однак, якщо проаналізувати інтенсивність забруднення ґрунтів, то бачимо, що найбільша концентрація свинцю спостерігається в орних ґрунтах.
Вміст кадмію, був менший за гранично допустимі концентрації у орних ґрунтах у 35 разів, у ґрунтах багаторічних насаджень у 23,3 рази, та у ґрунтах багаторічних трав – у 70,0 разів.
Слід зазначити, що найменший вміст кадмію
виявлено у ґрунтах багаторічних трав, порівняно з

ґрунтами ріллі, у 0,5 рази та багаторічних насаджень – 0,3 рази відповідно.
Результати досліджень показали, що концентрації цинку у ґрунтах всіх трьох сільськогосподарських угідь була нижче за ГДК, а саме, у ґрунтах
ріллі – у 5,1 рази, ґрунтах багаторічних насаджень
– у 5,5 рази, ґрунтах багаторічних трав – у 5,8 рази.
Однак, вміст цинку найбільший у ґрунтах
ріллі, порівняно з ґрунтами багаторічних насаджень та з ґрунтами багаторічних трав, відповідно
у 1,12 та 1,1 рази.
Показник гранично допустимих концентрацій
міді був вищий за фактичний вміст у ґрунтах ріллі
у 3,8 рази, ґрунтах багаторічних насаджень – у 4,3
рази, ґрунтах багаторічних трав – у 5 разів. (рис.1).
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Рис. 1. Концентрація свинцю у ґрунтах колективного господарства та присадибних ділянок, мг/кг
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Порівнюючи дані досліджень, бачимо, що найнижча концентрація міді спостерігається у ґрунтах
багаторічних трав порівняно з ґрунтами ріллі та з
ґрунтами багаторічних насаджень відповідно у 0,75
та 0,85 рази.
Аналізуючи результати досліджень встановлено, що концентрація свинцю у ґрунтах колектив-
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ного господарства більша, ніж у ґрунтах присадибних ділянок. А саме, у ґрунтах ріллі – у 1,7 рази,
ґрунтах лісових масивів колективного господарства, порівняно з багаторічними насадженнями присадибних ділянок, – у 1,9 рази та у ґрунтах луків та
пасовищ колективного господарства, порівняно з
багаторічними травами присадибних ділянок, – у
1,5 рази.
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Рис. 2. Концентрація кадмію у ґрунтах колективного господарства та присадибних ділянок, мг/кг
Вміст кадмію у ґрунтах ріллі та у ґрунтах луків
і пасовищ колективного сільськогосподарського
підприємства був більший, порівняно з орними грантами та ґрунтами багаторічних трав присадибних
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ґрунтах багаторічних насаджень присадибних ділянок концентрація кадмію була на одному рівні.
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Рис. 3. Концентрація цинку у ґрунтах колективного господарства та присадибних ділянок, мг/кг
Встановлено, що колективні сільськогосподарські угіддя забруднені цинком більше, ніж ґрунти
присадибних ділянок.
Концентрація міді у ґрунтах ріллі у 1,9 рази та
лісових масивів – у 1,1 рази була вища порівняно з
ґрунтами таких же угідь присадибних ділянок. Поряд з цим, необхідно відмітити, що у ґрунтах багаторічних трав концентрація міді була однакова, як

у колективних сільськогосподарських угіддях так і
в присадибних.
Слід зазначити, що найвищий вміст свинцю,
кадмію, цинку та міді спостерігався у ґрунтах ріллі
колективного господарства, а найменший – у ґрунтах багаторічних трав присадибних ділянок.
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Рис. 4. Концентрація міді у ґрунтах колективного господарства та присадибних ділянок, мг/кг
Найнижчий вміст важких металів у ґрунтах
присадибних ділянок вказує на більш відповідальне
ставлення власників до екологічного стану ґрунтів.
Результати досліджень показали, що концентрація свинцю, кадмію, цинку та міді у ґрунтах колективного господарства порівняно більша ніж у
ґрунтах присадибних ділянок. Причиною цього
може бути внесення значних кількостей органічних
добрив та хімічних засобів захисту рослин, дуже часто необґрунтоване, що призводить до забруднення
ґрунту важкими металами при вирощуванні сільськогосподарських культур.
Для зниження концентрації рухомих форм важких металів: свинцю, кадмію, міді і цинку у ґрунтах необхідно проводити вапнування ґрунтів, що
сприятиме зв’язуванню рухомих форм важких металів. Мінеральні добрива слід замінювати на органічні, що суттєво знизить рівень забруднення ґрунтів важкими металами. Збільшення кількості поживних речовин в ґрунтах пропонуємо проводити за
рахунок застосування сидеральних культуру якості
органічних добрив
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Анотація
У статті визначено роль формування екомережі регіону в структурі національної екомережі України.
Досліджено проблеми формування регіональних екомереж. За допомогою інструменту Редактор класифікатору створено шар «Екологічна мережа». Було виділено площинні об’єкти природно-заповідного
фонду (ПЗФ) Східного Поділля.
Abstract
The article defines the role of formation of the ecological network of the region in the structure of the national
ecological network of Ukraine. The problems of formation of regional eco-networks are investigated. The
Ecological Network layer was created using the Classifier Editor. The planar objects of the Natural Reserve Fund
(PZF) of East Podillya were identified.
Ключові слова: екологічна мережа, лісові ландшафти, природні ландшафти, біологічне різноманіття,
екоядра, екологічні коридори.
Keywords: ecological network, forest landscapes, natural landscapes, biodiversity, eco-nuclei, ecological
corridors.
Програма формування національної екологічної мережі України передбачає виділення ключових районів, екологічних коридорів, відновлювальних і буферних територій з урахуванням біогеографічних зон; відбір збережених екосистем і
ландшафтів, типів середовищ існування видів (екотонів) регіонального і національного значення. Згадані питання є методологічною базою вивчення біологічного і ландшафтного різноманіття, аналізу
стану ландшафтів як основи формування регіональної екомережі й оптимізації ландшафтів на території Східного Поділля [1].
Проблема формування регіональної екологічної мережі та оптимізації ландшафтів для Східного
Поділля особливо актуальна, оскільки внаслідок
антропогенного впливу значно порушена генетична цілісність, висотна диференціація і структурнофункціональна організація природних ландшафтів,
які функціонували раніше, як саморегульовані системи з високим порогом стійкості.
Природними і напівприродними угрупованнями (ліси, сіножаті, пасовища, водно-болотні
угіддя. Освоєння території супроводжується поширенням «хвиль» впливу людини на природні ландшафти і впровадженням антропогенних комплексів
у структуру природної ландшафтної мозаїки. У
корінному біогеоценотичному покриві Східного
Поділля ще у І тисячолітті н. е. переважали лісові
ландшафти. Найпоширенішими процесами цілеспрямованих перетворень природних ландшафтів
було вирубування лісів з метою формування необхідного для людини життєвого простору, створення
пасовищ, сіножатей і орних земель [4,5].

З огляду на щораз більше антропогенне навантаження на природні ландшафти особливого значення набуває формування екологічної мережі як
єдиної структурованої системи територій регіонального і національного рівнів з природними або частково зміненими ландшафтами. Регіональну екологічну мережу на території області створюють згідно з «Програмою формування регіональної
екологічної мережі в Вінницькій області на 20042015 рр.» [2]. Метою програми є формування цілісної системи, яка б забезпечувала збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, природних
екосистем, видів і популяцій рослин і тварин та середовищ їхнього існування, а також природних
шляхів їхнього поширення і міграції [2].
Найважливішим і водночас складним завданням формування екомережі є просторова організація антропогеннотрансформованих ландшафтів агроландшафтів. Це докорінно змінені людиною
ландшафти із переважанням у структурі угідь орних земель, значною строкатістю елементів територіальної структури і порушеними речовинно-енергетичними потоками. З огляду на це необхідна регульована
реконструкція
й
оптимізація
агроландшафтів з наближенням їхньої просторової
структури і речовинно-енергетичного обміну до рівня природних ландшафтів з урахуванням двох системно-екологічних рівнів - ландшафтного і водозбірного. Ландшафтно-водозбірний принцип передбачає структуризацію угідь, формування в межах
водозбору складної мозаїчної просторової структури й оптимального співвідношення угідь (ліси :
луки : рілля) [4].
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Оптимізацію агроландшафтів, підвищення біорізноманіття території забезпечують шляхом формування системи лісових насаджень - сукупності
створених у межах водозбору з урахуванням особливостей рельєфу, ґрунтів, умов формування поверхневого стоку, стокового навантаження та інтенсивності водно-ерозійних процесів різних за формою і призначенням лісових насаджень, об'єднаних
у функціональне ціле внаслідок причинно-наслідкових взаємозв'язків між її елементами [4].
Екологічна мережа включає в себе наступні базові елементи: ключові природні території (ядра),
екологічні коридори (транзитні території), буферні
зони та відновлювальні території [2].
Існуюча карта екомережі Східного Поділля
має такі недоліки:

19
1) мала кількість екологічних коридорів, хоча
на території області присутня достатньо велика кількість великих за протяжністю річок, які можуть
виступати в якості екокоридорів;
2) недостатня зв’язність екомережі, деякі ядра
не мають просторового зв’язку з жодним з коридорів, екокоридори також достатньо слабко пов’язані
між собою;
3) дана карта відсутня у публічному доступі
для ознайомлення широкої громадськості та зацікавлених фахівців-екологів [4].
За допомогою інструменту Редактор класифікатору створюється шар «Екологічна мережа»
в ГІС «Панорама» (рис.1.1.) [3].

Рис.1.1. Редактор класифікатора
У Класифікаторі створюються наступні площинні об’єкти: - екологічні коридори; - екологічні ядра; відновлювальні території; - буферні зони (рис. 3.2) [3].

Рис.1.2. Створення об’єктів у Класифікаторі ГІС «Панорама»
Окрім цього, були виділені площинні об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) Східного Поділля
та використовуючи інструменти на панелі «Розрахунки по карті» побудувано їх на карті (рис 1.3 – 1.8)
[1,3,5].
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Рис.1.3. Виділення об’єктів ПЗФ

Рис.1.4. Побудова екологічних ядер в Класифікаторі
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Рис.1.5. фрагмент карти з екологічними ядрами екомережі

Рис.1.6. Побудова національних екологічних коридорів екомережі
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Рис.1.7. Фрагмент карти з національними екологічними коридорами

Рис.1.8. Фрагмент карти з побудованими буферними зонами та відновлювальними територіями
Для забезпечення публічного представлення
отриманих результатів було здійснемо конвертацію
отриманої карти в формат КМL. Потім завантажено
отриманий файл на картографічний ресурс Google
Maps і налаштовано умовні позначення відповідно
до нашої результуючої карти.
В результаті отримуємо карту екомережі, яку
зможуть переглядати користувачі інтернету, а також інформацію про конкретні складові екомережі.
Наприклад, якщо ядром є заповідник, то інформацію про нього (рис. 1.9) [1].

Використовуючи інструментарій для векторизації ГІС «Панорама» здійснено ідентифікацію основних елементів екологічної мережі Вінницької
області та сформовано легенду карти.
Проектування мережі екологічних коридорів,
яка б відзначалася функціонування та стійкістю в
умовах сучасного ландшафту фактично вимагає
проектування його біоцентрично-мережевої структури [1].
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Рис.1.9. Фрагмент карти Google Maps
Біоцентрично-мережеву структуру ландшафту
для підтримки біорізноманіття можна оцінити за
показниками зв’язності α, β та γ [5]:
α – індекс, що характеризує наявність та насиченість мережі екологічних коридорів циклами.
Чим вище значення α - індекса, тим більше альтернативних шляхів міграції особин з біоцентру і тим
ефективніше ландшафт забезпечує біотично-міграційну функцію:
(K−B+1)
𝑎=
(1.1)
(2B−5)

де K – число екологічних коридорів;
В – кількість екологічних ядер.
При проектуванні екологічної мережі Вінницької області було виділено 76 екологічних коридорів
(К=76) та 59 природних ядер (В=59).
(76 − 59 + 1)
𝑎=
= 0.16
(2 ∗ 59 − 5)
β – індекс оцінює розвиненість мережі екологічних коридорів:
при β<1 мережа не має жодного циклу,
при β=1 – тільки один,
при β>1 – декілька,
при β=3 усі ядра об’єднуються екологічними
коридорами в цикли, що і є оптимумом.
K
𝛽=
(1.2)
B
76
𝛽=
= 1.3
59
Отже, екологічна мережа декілька циклів.
γ – індекс характеризує ступінь альтернативності вибору шляхів міграції з одного ядра до інших. Чим вище його значення, тим більш розгалужена мережа екологічних коридорів і тим коротші
шляхи міграції між двома довільно обраними екологічними ядрами.
K
𝛾=
(1.3)
3 (B−2)

𝛾=

76
3 (59−2)

= 0.44

Отже, мережі екологічних коридорів мають
декілька циклів, особини мають багато шляхів
міграції з екологічного ядра, майже усі природні
ядра об’єднуються екологічними коридорами, мережа яких є розгалуженою.
Висновок.Таким чином, важливим при проектуванні регіональної екомережі необхідно враховувати її зв’язок із сусідніми регіонами. Екологічна
мережа Східного Поділля є невід’ємною частиною
Національної екологічної мережі України та Загальноєвропейської екомережі.
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MUSICOLOGY
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ
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ORGAN TOCCATAS – THE WEY TO PASSION MUSIC
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Аннотация
В статье рассматривается история немецких пассионов и их виды. Поднимается вопрос, связанный с
существованием у Баха пяти пассионов и версиями их создания. Кратко анализируются пять органных
токкат Баха с точки зрения их возможной причастности к жанру пассиона. Описываются важнейшие тенденции барокко: склонность к абстрагированию, эмблематике и аллегорическим сюжетам.
Abstract
In article considered is the history of the German passion music and their types. Brought up the question
connected with existence at Bach of five passion music and versions of their creation. Briefly analyzed are five
organ toccatas by Bach in terms from possible participation in a passion music genre. Described are the most
important trends of baroque: tendency to abstraction, emblematical and allegorical plots.
Ключевые слова: немецкие пассионы, утерянные пассионы Баха, органные токкаты Баха – пассионы
в органной версии, тенденции барокко: абстрагирование, символ, эмблема, аллегория.
Keywords: the German passion music, the lost Bach’s passion music, organ toccatas by Bach – are passion
music in the organ version, trends of baroque: abstraction, symbol, emblem, allegory.
Прежде чем обратиться к органным токкатам
И.С. Баха, совершим краткий экскурс в историю
немецких пассионов.
Пассионы в Германии традиционно были связаны с вокальной и вокально-инструментальной
музыкой. Истоками они восходили к католическому обиходу IV века, где развивались как псалмодические. В XVI веке в лоне католической церкви
сформировался новый жанровый вид пассионов –
хоральный (респонсорный), остававшийся вплоть
до XVIII века одним из самых популярных. Эти два
жанровых вида пассионов представляли собой область вокальной музыки, исполняемой солистом (в
псалмодической манере) или солистом и хором (в
респонсорной манере).
Хоральные пассионы со временем значительно
эволюционировали и стали включать в себя не
только предназначенные для хора и общины хоралы, но и арии и инструментальные симфонии. В
XVI веке, параллельно с уже сложившимися жанровыми видами пассионов, развился новый их вид
– мотетный, основанный на совмещении вокальной и инструментальной музыки. В середине XVII
века на севере Германии появились, как особая разновидность жанра, ораториальные пассионы, ведущую позицию в которых продолжали занимать хоралы. Как правило, это были сольные хоралы в сопровождении струнных инструментов, а иногда и
органа.
В католицизме роль органа была весьма скромной, поскольку католическая церковь всячески противилась проникновению инструментальной му-

зыки в богослужение вплоть до полного её запрещения. Правда, католичество ценило орган как инструмент, удобный для обучения пению и придающий торжественность богослужению. Между тем,
орган не раз подвергался изгнанию из церкви.
С XVI века пассионы стали внедряться в протестантский обиход. В лютеранстве ситуация, касающаяся органной музыки, стала существенно меняться. Роль органа в лютеранской литургии усиливалась и всё более утверждалась. Но какими бы
достижениями не увенчалось развитие инструментализма в XVII и XVIII веках, в истории немецких
пассионов особых потрясений и реформ не происходило. Они, как и прежде, были ориентированы на
хоралы и вокально-инструментальные истоки. Считается, что Бах также не стремился разрушать традиции в этой области. Выдающийся отечественный
искусствовед М. Друскин, изучая историю немецких пассионов, писал, что Бах (как в своё время и
Щютц) только обобщил предшествующий художественный опыт, но, как подлинный творец нового,
в старые модели лишь вдохнул животворящий дух
[2, с. 39].
Вокально-инструментальные пассионы Баха
представляют собой одно из последних звеньев
долгой и разветвлённой эволюции немецких пассионов («Страстей»). Во второй половине XVIII века
появляются уже совершенно новые разновидности
этого жанра – пассионы-пастиччо, представляющие собой смешение произведений разных авторов, а также композиции, составленные из фрагментов какого-либо уже известного сочинения.
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Искусствоведы пришли к выводу, что Бахом
было создано три произведения, относящиеся к
жанру пассиона: это «Страсти по Иоанну» BWV
245 (1724), подвергавшиеся неоднократным переработкам; «Страсти по Матфею» BWV 244 (1727) и
«Страсти по Марку» BWV 247 (1731), партитура
которых была, к сожалению, утеряна. В Некрологе,
составленном младшим сыном Баха (от брака с Марией Барбарой) Филиппом Эмануэлем и учеником
Иоганна Себастьяна – Агриколой, в списке ненапечатанных произведений Баха имеется, между тем,
запись о наличии у него пяти пассионов, среди которых – один двухорный [1, с. 211]. Иоганн Николаус Форкель (1749–1818), а позже и другой известный немецкий музыковед Филипп Шпитта (1841–
1894), ссылаясь на эту запись, решили, что партитура «Страстей по Луке», имевшаяся в библиотеке
Баха и записанная его собственной рукой, относится к одному из этих пяти упомянутых в Некрологе пассионов. Однако позже выяснилось, что
«Страстей по Луке» сам Бах не создавал. А та партитура, авторство которой некоторое время ему
предписывалось (в каталоге Брайткопфа от 1761
эти «Страсти» ещё упоминаются как баховские),
является чужим произведением, которое в 1730
году он переписал для себя и внёс при этом некоторые изменения [15, с. 431].
Вопрос о возможном существовании у Баха
пяти пассионов остаётся, между тем, до сих пор открытым. Выдвигаются различные версии истории и
времени их создания. Известный немецкий учёныймузыковед Альфред Дюрр (главный редактор 2-го
издания полного собрания сочинений Neue BachAusgabe) высказал предположение, что Бахом
могли быть созданы две редакции «Страстей по
Матфею» – двухорная и однохорная, вторая из которых и может относиться к одному из исчезнувших пассионов. Дюрр ссылается на переписку Баха
с одним из его учеников – Кристианом Г. Веккером, избранным в 1729 году кантором одной из
церквей Швайднитца, который обратился к своему
учителю с просьбой «поделиться» пассионной музыкой (письмо Веккера не сохранилось). Бах письмом ответил: «Пассионами, которые Вы у меня
просите, был бы очень рад служить, если бы они
мне самому нынче не были нужны». Дюрр предполагает, что Веккер не мог просить только что законченные и готовившиеся к первому исполнению
двухорные «Страсти по Матфею». В свою очередь,
Бах, возможно, хотел придержать «облегчённую»
редакцию в резерве, на случай, если премьера вызовет неожиданные трудности [17, с. 97]. А. Швейцер по этому вопросу пишет, что «утерянные» пассионы могли быть написаны Бахом после «Страстей по Иоанну». Он ссылается на то, что в 1725
году Пикандер издал церковные тексты под названием: «Назидательные мысли на Великий четверг и
Страстную пятницу о страданиях Иисуса», изложенные в форме оратории. Поскольку остальные
опубликованные тексты Пикандера почти все были
написаны для Баха, то, по-видимому, и эту ораторию на «страстные» сюжеты мог заказать Пикан-
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деру и положить на музыку Бах. Эта оратория, возможно, и могла относиться к одному из утерянных
пассионов [15, с. 431–433].
Известный отечественный искусствовед Т. Ливанова высказала иную версию. По её мнению, в
число пяти баховских пассионов, наиболее вероятно, могли входить: по две редакции «Страстей по
Иоанну» и «Страстей по Матфею» и одна – полуутраченная – редакция «Страстей по Марку». Она
пишет: «не посчитали ли Ф.Э. Бах с Агриколой различные редакции “Страстей по Иоанну” или “Страстей по Матфею” за разные партитуры? Это как раз
не исключено. Поверили же они в “Страсти по
Луке”! В те времена никто не занимался углублённым критико-текстологическим изучением рукописей – особенно в архиве близкого человека» [3, с.
121]. Друскин, обращаясь в своём известном исследовании к вопросам о баховских пассионах, ссылается на уже известные первоисточники: «Нам известны только три произведения; LP, как уже указывалось, не принадлежит Баху; о пятом сочинении
никаких данных нет» [2, с. 48]. Между тем, он приводит интересную ссылку, касающуюся пяти утерянных пассионов. В ней записано: «Недавно (вероятней всего, – в первой половине XX века, поскольку именно в это время им проводилась работа
над книгой «Пассионы и мессы И.С. Баха» – П.Т.)
была высказана не подтверждённая гипотеза о том,
что это были пассионы, созданные Бахом в Веймаре
в 1714–1716 годах» [там же].
О том, что Бах именно в Веймаре начал проявлять интерес к пассионной музыке писал в своё
время один из первых биографов Иоганна Себастьяна Филипп Шпитта [23, с. 339]. Шпитта имел в
виду, прежде всего, интерес, проявленный Бахом к
«Страстям по Марку» известного немецкого композитора Р. Кайзера (1674–1739), которому Бах выказывал особое почтение. Известно, что в Веймаре
Бах собственноручно сделал для себя первую копию «Страстей» Кайзера (ок. 1713), а позже в Лейпциге (1726) – вторую копию.
Невольно возникает вопрос: мог ли Бах во второй веймарский период, а может быть и раньше,
начать обдумывать замысел своих ораториальных
пассионов и частично воплотить его в каких-то других своих произведениях? Не сыграли ли пять органных токкатных циклов, – время создания которых пришлось в основном на второй веймарский
период, – главную роль в реализации этого замысла? Мог ли кто-нибудь из ближайшего окружения Баха, например, его сын Филипп Эмануэль и
ученик Агрикола, знать о скрытом содержании всех
его органных токкатных циклов, каждый из которых в большей или меньшей степени может быть
рассмотрен как пассион в органной версии? Напомним, что все органные токкаты были созданы Бахом
в период с 1704 по1717 годы (в Арнштадте и во второй веймарский период).
Как показывает проведённое нами исследование, музыку из трёх своих органных токкатных
циклов Бах позже использует в своих же вокальноинструментальных «Страстях». Из Токкаты (с фугой) d-moll BWV 565 (1704) заимствования поведут
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в «Страсти по Иоанну» BWV 245 [10]; из Токкаты
и фуги d-moll «дорийской» BWV 538 (1717) – в
«Страсти по Матфею» BWV 244 [8]. Из Токкаты и
фуги F-dur BWV 540 (1717) – в «Страсти по Марку»
BWV 247 [9], а точнее, в сохранившиеся кантаты,
на основе которых эти «Страсти» были созданы.
Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV
566 (1706–1708) послужила Баху объектом для пародии в его же Мессе h-moll BWV 232 [6; 22]. В художественном содержании этого произведения есть
один важный аспект: речь идёт о сближении его с
пассионом. Символика мотивов, совмещённых в
теме и первом противосложении (удержанном) первой фуги этого произведения, указывает на сквозную сюжетную линию, связанную со св. Евхаристией и звукоизображением поникшего на кресте
Тела Иисуса [6, с. 25–28; 22]. С третьей интермедии
этой фуги начинается неуклонное погружение в
евангельские события, связанные со «Страстями
Господними». Наиболее определённо символика
«Страстей» заявит о себе в развивающе-репризном
разделе фуги, где в особом переплетении мелодических линий, насыщенных знаками альтерации,
возникнет ассоциативный образ «тернового
венца», – своеобразный «намёк» на сюжет, связанный с глумлением римскими войнами над Христом.
Далее сюжетная линия фуги поведёт к повествованию о казни на голгофе; её кульминация придётся
на краткую интерлюдию Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur.
Органная Токката (с фугой) d-moll BWV 565
теснейшим образом связана с духовным содержанием и новозаветными историями. В этом произведении повествуется о самой драматической странице из земной жизни Иисуса Христа, – Его крестной казни на голгофе [10, с. 28–36]. Эта страница
отражена во всех канонических Евангелиях и составляет литературную и сюжетную основу немецких пассионов. Буквально с первых тактов токкаты
отслеживается интонационная и смысловая связь
со вступительным хором «Herr, unser Herrscher» из
«Страстей по Иоанну» [10, с. 37–39]. Интонационные и смысловые арки тянутся из первых тактов
токкаты к арии альта «Von den Stricken meiner Sünden» и арии альта «Es ist vollbracht». В этой токкате
устойчивое семантическое значение имеет исходная тональность d-moll. Хор «Herr, unser Herrscher»
начинается в g-moll; тональное развитие в нём далее целенаправленно движется к d-moll. Тенденция
к переходу в d-moll в виде кратковременных отклонений намечается в средней части этого хора, но
прочно d-moll устанавливается в хорале «Dein Will
gescheh, Herr Gott», написанном на мелодию лютеранского гимна «Vater unser», на текст его четвёртой строфы. Мы уже высказывались о том, что данная токката непосредственно связана с лютеранским гимном «Vater unser» [10, с. 25–27; 19]. Из
фуги токкаты интонационные арки тянутся к арии
сопрано «Ich folge dir», к хоралу «Petrus, der nicht
denkt zurück», к хору «Bist du nicht seiner Jünger einer?», к хоралу «Dein Will gescheh, Herr Gott!» и к
некоторым речитативам Евангелиста из «Страстей
по Иоанну» [10, с. 73–93].
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Токката и фуга d-moll «дорийская» BWV 538
написана на хорал: «Christ, unser Herr, zum Jordan
kam» [8; 19]. В структуре лютеранского церковного
года празднество Крещения Господня связывается
с чтением третьей главы Евангелия от Матфея (Мф
3, 13–17). В баховских «Страстях по Матфею» тема
Крещения Господня непосредственно не отражена;
они начинаются с хронологически более позднего
евангельского события – траурного шествия на голгофу. Между тем Токката и фуга «дорийская» и
«Страсти по Матфею» соотносятся между собой
как сочинения родственные по музыке и сюжету. В
«Страстях по Матфею» есть много заимствований
из Токкаты и фуги «дорийской», развитых в свойственном Баху стиле свободной пародии. Можно
даже сказать, что идея ораториальных «Страстей по
Матфею» им продумывалась и вызревала именно
при создании Токкаты и фуги «дорийской». Обратим внимание на некоторые моменты.
В токкате «дорийской» Бах много внимания
уделил пространственным (акустическим) эффектам и кропотливо выписал обозначения по точному
использованию органных клавиатур (Oberwerk и
Positiv). В «Страстях по Матфею» он также использует особые эффекты пространственной акустики.
Эти «Страсти» Бах создаст как двухорную композицию, в которой каждый хор имеет свой оркестр,
своих певцов-солистов, а, возможно, – и своих исполнителей continuo (органистов). Токката представляет собой сложную, развитую композицию,
членящуюся на восемь разделов, границы между
которыми отмечены совершенными кадансами и
сменами клавиатур. Некоторые из разделов повторяются, обрамляя наиболее важные по смыслу разделы. Этот же композиционный принцип повторности и обрамления Бах применит в «Страстях по
Матфею». Идею, заложенную в начале токкаты
«дорийской», он разовьёт в первой монументальной хоровой картине «Страстей по Матфею». Краткие, рассечённые паузами многоголосные хоровые
возгласы, подобные аккордовым «возгласам» из
первого раздела токкаты, в «Страстях по Матфею»
исполнит второй хор, которому будут поручены реплики толп (turbae). В первой хоровой фантазии
второй хор, обращаясь к первому хору, вопрошает:
«Was? Wen? Wie? Wohin?». В следующий раз эти
же хоровые реплики turbae (только на слова «Laßt
ihn, haltet, bindet nicht!») гневно прозвучат в сцене
пленения Иисуса после дуэта сопрано и альта «So
ist mein Jesus nun gefangen».
Идея пассиона, детально продуманная в токкате «дорийской», будет реализована и развита в
«Страстях по Матфею», в основном, в дуэте сопрано и альта «So ist mein Jesus nun gefangen», ариозо альта «Sie führen ihn, er ist gebunden» и развёрнутой хоровой картине «Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle!». Реминисценции поведут к хоровой
фантазии «O Mensch, bewein dein Sünde groß», к
ариозо альта «Ach Golgotha, unseliges Golgotha!» и
к следующей за ним арии альта c участием хораturbae «Sehet, Jesus hat die Hand» [8, с. 8–43].
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Из фуги «дорийской» первое противосложение
(удержанное) Бах процитирует в «Страстях по Матфею» в дуэте сопрано и альта «Sie führen ihn, er ist
gebunden» на распев «gebunden». Начало этого дуэта в основных интонациях совпадает и с темой
фуги «дорийской». Из репризы фуги интонационные и смысловые арки поведут к речитативу: «Und
Joseph nahm den Leib und winkelte ihn in ein rein
Leinwand». Складывается впечатление, что «Тайную вечерю» из «Страстей по Матфею» Бах первоначально продумал и реализовал во многих разделах именно фуги «дорийской». Попутно отметим,
что средняя часть этой фуги с её композиционными
особенностями и смысловым содержанием могла
послужить Баху основой (по методу пародии) для
создания и других его произведений [8, с. 43–83].
Токката F-dur и фуга F-dur (по отдельности) сочинены на разные хоралы. В токкате F-dur доминирует хорал «Allein Gott in der Höh` sei Ehr`», созданный на основе древнего христианского гимна
«Gloria in excelsis Deo» [9, с. 13–48]; в фуге F-dur
(фуга сложная, имеет две экспозиции на разные
темы) первая экспозиция написана на хорал «Sei
Lob und Ehr dem höchsten Gut», вторая экспозиция
– на хорал «“Mir nach”, – spricht Christus, unser
Held» [9, с. 49–76]. Из токкаты F-dur заимствования
ведут в «Рождественскую ораторию» BWV 248 к
хору «Jauchzet, frohlocket», арии альта «Bereite dich,
Zion», арии-дуэту сопрано и баса «Herr, dein
Mitleid». Исследователи высказывают предположения, касающиеся причастности музыки этой оратории к утерянным «Страстям по Марку» [15, с. 722].
Токката корреспондирует музыкой и к некоторым
важнейшим частям «Траурной оды» (кантаты BWV
198), в частности, – к арии альта № 5 «Wie starb die
Heldin» и следующему за ней речитативу № 6 «Ihr
Leben ließ». Известно, что музыка оды также была
заимствована Бахом в утерянные «Страсти по
Марку» [15, с. 432].
Органная Токката, адажио и фуга C-dur BWV
564 (1710 год, второй веймарский период) нами
рассматривается как созданная по Евангелию от
Луки [7]. Как уже было сказано выше, «Страсти по
Луке» Бах не создавал, а лишь переписал и незначительно отредактировал чужое произведение. Поэтому представить неопровержимые доказательства причастности этой токкаты к авторскому замыслу «Страстей по Луке», апеллируя к сравнительному анализу музыкального текста, нет возможности. Между тем, ассоциативные образы и
сюжеты, раскрывающиеся в этом произведении посредством использованных в нём протестантских
гимнов с их текстами и мотивной символики, позволяют сделать вывод, что Бах обратился при его
создании именно к св. Писанию от Луки. Жанр пассиона в этой токкате определённо заявляет о себе
во второй части цикла (адажио) и в третьей части
(фуге) там, где развернутся драматические евангельские события в преддверие голгофы, на голгофе и все последующие – вплоть до Вознесения
Господня. Чтение глав канонических Евангелий, в
которых описываются все эти события, традиционно были приурочены к предпасхальной неделе и
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являлись сюжетной основой немецких пассионов
во всех их исторических видах.
Разумеется, наши описания и выводы, касающиеся содержания всех пяти органных токкат Баха,
носят гипотетический характер, поскольку он сам
никаких пояснительных указаний по этому вопросу
не давал. При анализе этих токкат и воссозданию
заключённого в них художественного замысла к
изучению нами привлекались наиболее устойчивые
образования из области звукоизображений, мотивной символики и музыкальной риторики; способствовало и знакомство с некоторыми важнейшими
тенденциями барокко, такими как обращение композиторов к эмблематике, метафорам, аллегориям и
«намёкам».
Одной из важнейших тенденций барокко была
склонность к абстрагированию, что и объясняет его
особое тяготение к эмблематике и аллегорическим
сюжетам. Расцвет эмблематики пришёлся на XVI–
XVII века и был наиболее органично связан с живописью, где аллегории были уже весьма популярны.
В отечественном и в зарубежном искусствознании
имеются исследования доказывающие, что к эмблематике тяготела не только барочная живопись, но и
литература, драма, и поэзия. Эмблематичным было
и барочное музыкальное мышление. Выдвигается
интересная гипотеза о наличии эмблематичных мотивов и структур в баховских кантатах, мотетах и
пассионах [4; 5].
«Как проникали эмблемы в музыку Баха? Существовал сборник «Sacra Emblemata» (1624), автор которого Иоганн Манних сгруппировал входящие в него эмблемы в соответствии с церковным
календарём. Другой сборник эмблем – «Evangeliae
et epistolae», опубликованный в 1707 году в Аугсбурге, принадлежал Якобу Крофиусу. Изобразительные мотивы, содержащиеся в нём, тесно связаны с библейским текстом, некоторые иллюстрируют евангельские сцены. Вероятно, Баха
познакомил с этими эмблематическими пособиями
С. Франк. Сравнение текстов баховских кантат и
этих собраний позволило установить чёткую взаимосвязь между днём церковного календаря, приуроченным к нему по службе чтением и эмблематическим изображением. В первую очередь это относится к кантатам, написанным на тексты С. Франка,
Пикандера, М. фон Циглер» [4, с. 57–58].
В вышеуказанных исследованиях речь идёт не
только о наличии эмблематических мотивов в словесных текстах, которыми пользовался Бах, но и об
активной работе с самой эмблемой. Бах нередко обращался к аллегорическому образу «вечности», эмблематическим проявление, которого являлось непрерывное вращение или создание представления о
непрерывном движении по кругу, что передавалось
через символику музыкально-риторических фигур
«circulatio», число 8, обращение к технике зеркальных инверсий, бесконечных канонов, к кругообразным формам рондо. Из христианской иконографии
им часто развивалась аллегория «веры», сопряжённая с эмблемой креста. Обращался он к аллегориям
«страдания», «плача», «радости», «любви», стре-
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мясь передать их посредством музыкально-риторических фигур и различных устоявшихся в музыке
барокко символов.
О музыкальной риторике речь чаще всего заходит применительно к музыке западноевропейского позднего Возрождения и немецкого барокко.
Музыкально-риторические приёмы и фигуры – это
все те средства звукоизобразительности, различные
композиционные техники и темпы, которыми пользовались европейские композиторы по аналогии с
фигурами и структурами ораторской речи, как эмблемами внемузыкальной семантики в стремлении
передать слушателям тот или иной нужный аффект.
Согласно сложившейся музыкально-эстетической
концепции европейского барокко, музыка способна
была возбуждать в человеке различные состояния
души (вызывать эмоции), обращаться к звукоизображению в стремлении передать тот или иной нужный аффект и к символам. Эмоция, как яркое и глубокое переживание, была одним из главных завоеваний именно эпохи барокко.
Особое место у Баха занимали фигуры звукоизображения, связанные с проявлением герменевтики протестантизма (греч. – искусство толкования)
в немецком барокко. Речь идёт о приёмах звукоизображения, способных передавать, например,
«грехопадение Адама», «бичевание Христа», «поступь уверенного и неуверенного шага» и многое
другое. «Некоторые бестекстовые инструментальные произведения через их изобразительные моменты прочитываются как некие музыкальные картины» – пишет в связи с этим вопросом В. Холопова
[14]. «Фигуры – символы у Баха столь говорящие,
что в чисто инструментальной музыке нередко обнаруживается скрытый текст Св. Писания, иногда
весьма развёрнутый <…> баховский музыкальный
язык – лексически точный, символически конкретизированный, аффектно градуированный, несмотря на всю силу музыкальных эмоций, наглядный в своей новаторской картинной изобразительности – говорит больше и объёмнее, чем одни лишь
слова» [13, с. 77].
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Анотація
В статті представлено результати ретроспективного аналізу перебігу вагітності та пологів у жінок з
ожирінням різного ступеня. На підставі 4 груп показників визначені факторні ознаки і проведено багатофакторний аналіз, який показав, що ожиріння, самовільні викидні в анамнезі, захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози, шийки матки, порушення менструальної
функції, а також перебіг вагітності із загрозою передчасних пологів значно підвищують ризик незрілості
шийки матки у вагітних.
Abstract
The article presents the results of the retrospective analysis of pregnancy and labour in women with different
obesity classes. On the basis of 4 groups of parameters, factors were identified and a multifactorial analysis was
performed, which showed that obesity, history of spontaneous abortion, cardiovascular, gastrointestinal, thyroid,
cervical diseases, menstrual disorders, and the threatened preterm labour significantly increase the risk of cervical
immaturity in pregnant women.
Ключові слова: вагітність, незрілість шийки матки, ожиріння, фактори ризику.
Keywords: pregnancy, cervical immaturity, obesity, risk factors.
Ожиріння - хронічне захворювання, яке сприяє
формуванню інших патологічних станів, які охоплюють органи і системи організму. Ожиріння під
час вагітності пов'язано з несприятливими клінічними наслідками як для матері, так і для дитини.
Встановлено, що багато ризиків залежать від індексу маси тіла (ІМТ). Імовірність зачаття зменшується лінійно, починаючи з ІМТ 29 кг/м², на 4% на
кожен додатковий 1кг/м² ІМТ. Зростання ІМТ до
настання вагітності на 10% збільшує відносний ризик гестаційного діабету і гіпертензивних розладів
під час вагітності приблизно на 10%. Підвищення
ІМТ на 5 кг/м2 сприяє зростанню відносного ризику
внутрішньоутробної смерті в 1,24 рази. За даними
досліджень 11% всіх смертей новонароджених можуть бути пов'язані із наслідками надмірної ваги
матері та ожиріння [1].

Kimm et al. виявили, що ризик будь-якого
ускладнення вагітності був на 18-47% вище серед
жінок з ожирінням [2].
На думку деяких авторів, факторами ризику
розвитку ускладнень підчас вагітності та пологів є:
вік матері, кількість попередніх пологів та вагітностей, приріст маси тіла під час вагітності до 16 кг і
більше, ожиріння, порушення толерантності до
глюкози, обтяжений сімейний анамнез, артеріальна
гіпертензія [3].
Вважається, що захворювання серцево-судинної системи (ССС), а саме артеріальна гіпертензія є
небезпечним преморбідним фоном для несприятливого перебігу вагітності та пологів. Особливо є небезпечна артеріальна гіпертензія, що виникла на тлі
вже існуючого ожиріння. Вагітних з артеріальною
гіпертензією частіше розроджують шляхом кесаревого розтину [4].

30
ІМТ>30 позитивно пов'язаний з такими ускладненнями, як гестаційний діабет, гіпертензивні розлади підчас вагітності, плацентарна дисфункція,
багатоводдя, макросомія плода [5,6,7,8]. Наведені
вище ускладнення, в свою чергу, призводять до збільшення числа застосування преіндукції та індукції
пологів у жінок з ожирінням [5].На сьогодні важливими є питання щодо визначення показань проведення преіндукції: - неготовність шийки матки при
цих ускладненнях; -чи потребує прискореної підготовки шийки матки до пологів при даних ускладненнях в залежності від ступеня їх тяжкості.
У вагітних, які страждають на ожиріння, рідше, ніж у жінок з нормальною вагою, можуть початися спонтанні пологи до 41 тижня вагітності, що
відносить їх до групи ризику щодо переношеної вагітності, преіндукції та індукції пологів [9,10]. У жінок з ожирінням частіше індуковані пологи закінчуються кесаревим розтином. Деякими авторами
доведено, що існує зв'язок між переношуванням вагітності та ожирінням [11,12]. Є припущення, що
гормональні зміни, які супроводжують ожиріння,
перешкоджають перебудові гормонального профілю, який запускає пологовий процес. Ступінь зрілості шийки матки відображує спроможність материнського організму до пологів як при самостійному, так і при індукованому їх початку [13]. Як
свідчать наукові дані, існує прямо пропорційна залежність між зрілістю шийки матки та ефективністю індукції пологів [14]. Крім того, у вагітних з
ІМТ >30 спостерігаються триваліші пологи з більш
частим застосуванням методів, які сприяють дозріванню шийки матки [15].
Проте залишається неясним, чи є вище описані
акушерські та перинатальні ускладнення причиною
самого ожиріння або існуючої раніше супутньої патології. На сьогодні велика кількість літератури
присвячена вагітності у жінок з ожирінням, але відсутні достовірні дані відносно факторів, які обумовлюють неготовність шийки матки у вагітних категорії «з тенденцією до переношування» та переношеною вагітністю на тлі ожиріння.
Мета: визначити фактори ризику неготовності
шийки матки при доношеній вагітності у жінок з
ожирінням для обґрунтування прогнозу перебігу і
завершення пологів.
Матеріал та методи дослідження: Проведено
ретроспективний аналіз історій пологів вагітних з
ожирінням за 2015-2016 роки. Проаналізовано перебіг вагітності та пологів у 100 жінок з ожиріння
(ІМТ>30 кг/м²), які були розподілені на три підгрупи в залежності від ступеня ожиріння: 1а 48(48,0%) жінок з ожирінням І ст., 1б – 32(32,0%)
жінки з ожирінням ІІ ст. та 1в – 20 (20,0%) жінок з
ожирінням ІІІ ст. Групу порівняння склали 100 жінок без ожиріння.
Для визначення факторів ризику незрілості
шийки матки у жінок з ожирінням при доношеній
вагітності проаналізовано чотири групи показників:
1. Репродуктивний
анамнез
(кількість
попередніх вагітностей та пологів, репродуктивні
втрати в попередніх вагітностях).
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2. Гінекологічний
анамнез
(порушення
менструальної функції (ПМФ), захворювання
шийки матки (фонові та передракові), втручання на
шийці матки, захворювання додатків матки,
синдром
полікістозних
яєчників
(СПКЯ),
лейоміома матки, інфекційні захворювання
статевих шляхів).
3. Соматична патологія матері (захворювання
серцево-судинної системи (ССС), шлунковокишкового тракту(ШКТ), сечовидільної системи,
щитовидної залози, ожиріння) і вік матері.
4. Ускладнення даної вагітності (загроза
передчасних пологів, дисфункція плаценти,
багатоводдя, гіпертензивні розлади під час
вагітності, безсимтомна бактеріурія, анемія
вагітних ).
Ступінь ожиріння визначали за ІМТ, який розраховується за формулою: ІМТ= маса тіла
(кг)/зріст(м2). Ступінь ожиріння визначали відповідно до класифікації ВООЗ і Міжнародної групи з
ожиріння (WHO, 2014): І ст. – 30< ІМТ < 34,9 кг/м2,
II ст. – 35 < ІМТ <39,9 кг/м2 , III ст – ІМТ > 40 кг/м2.
Для оцінки готовності організму матері до пологів визначали ступінь зрілості шийки матки за 10
бальною шкалою Бішопа, яка оцінювалась як 0-2
бали – шийка “незріла”; 3-5 балів – “недостатньо
зріла”; >6 балів – шийка “зріла”.
Статистичний аналіз результатів дослідження
проводився в пакеті MedCalc v. 19.2 (MedCalc
Software Inc, Broekstraat, Belgium, 1993–2020 р.р.).
Для кількісних показників розраховувалося середнє значення змінної ( X ) та стандартне відхилення (±SD). Для подання якісних ознак розраховувалася частота (%). Для порівняння кількісних показників використано критерій Крускала – Уолліса
(постеріорне порівняння проводилося за критерієм
Данна).
Для порівняння якісних ознак використано
критерій хі-квадрат. Для виявлення факторних ознак, пов’язаних з ризиком незрілості шийки матки
було використано метод побудови та аналізу моделей логістичної регресії. Аналіз проводився для 22
факторів : вік, ожиріння, першовагітність, пологи в
анамнезі, репродуктивні втрати в анамнезі, захворювання ССС, ШКТ, сечовивідної системи та щитовидної залози, СПКЯ, ПМФ, захворювання додатків та шийки матки, хірургічні втручання на шийці
матки, лейоміома матки, ІПСШ, дисфункція плаценти, гіпертензивні розлади підчас вагітності, безсимтомна бактеріурія, багатоводдя, анемія вагітних,
загроза передчасних пологів. Для виявлення сукупності показників, пов’язаних із ризиком незрілості
шийки матки було проведено відбір значимих ознак
(використано метод покрокового відкидання/включення ознак, з порогом включення p<0,1 та порогом
відкидання p>0,2). Адекватність логістичних моделей оцінювалася за площею під ROC-кривою моделі (AUC – Area under the ROC curve), розраховувався 95% вірогідний інтервал показника (95% ВІ).
Модель вважається адекватною при статистично
значимій відмінності величини AUC від 0,5. Для кількісної оцінки ступеня впливу факторних ознак
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розраховувалися показники відношення шансів
(ВШ) та їх 95% ВІ.
При проведенні аналізу прийнято критичний
рівень значимості =0,05.
Результати дослідження: Середній вік вагітних 1групи становив 30,0±2,1 років, в 2 групі
28,2±4,5 років. Встановлено, що вагітні в 2 групі
були статистично значимо молодші, ніж в 1групі,
p<0,05 за критерієм Данна. В підгрупах 1а,1б та 1в
середній вік становив відповідно 29,7±3,5 років,
30,8±4,6 років та 30,5±4,1 років (відмінність між підгрупами та групою 2 статистично значима, p=0,01
за критерієм Крускала-Уолліса).
Вагітні 1 групи у 45,0% були першовагітними
та у 55,0% - повторновагітними. Серед повторновагітних з ожирінням у 81,0% жінок вагітність закінчилась пологами та у 19,0% - мимовільними викиднями. Тоді як у групі порівняння 38,0% жінок були
першовагітними та 62,0% - повторновагітними, з
яких у 80,0% жінок вагітність завершилась пологами та у 20,0% - мимовільними викиднями.
Проаналізувавши гінекологічний анамнез було
виявлено, що у вагітних з ожирінням порушення
менструальної функції відмічалось у 18 (18,0%) вагітних 1 групи проти 6 (6,0%) - 2 групи (відмінність
статистично значима, p=0,02). Порушення менструальної функції у жінок з ІІІ ст. ожиріння було в 2
рази частіше ніж з ІІ ст. та 1,3 рази частіше ніж з І
ст. Захворювання шийки матки (фонові та передракові) мали місце у 31 (31,0%) жінки проти 10
(10,0%) в групі порівняння (p<0,001).Захворювання
шийки матки в трьох підгрупах вагітних з ожирінням були майже з однаковою частотою. Втручання
на шийці матки до вагітності проводились у 24
(24,0%) вагітних 1 групи та у 8 (8,0%) – 2 групи
(p=0,004). В залежності від ступеня ожиріння, жінки з І ст. піддавалися в 1,2 рази частіше оперативному лікуванню шийки матки ніж вагітні з ІІ ст. та
1,4 рази ніж жінки з ІМТ > 40.
Синдром полікістозних яєчників встановлено
до вагітності у 14 (14,0%) жінок з 1 групи та у 5 (5,0
%) з групи порівняння (p=0,05). Звертає на себе той
факт, що у вагітних з ІІІ ст. ожиріння СПКЯ був в 2
рази частіше, ніж у жінок з І та ІІ ст. та в 5 разів
частіше в порівнянні з вагітними без ожиріння.
Лейоміома матки значно частіше (p=0,03) зустрічалась у вагітних з ожирінням: у 15 (15,0%) проти 5
(5,0%) жінок без ожиріння. Частота вагітних з лейоміомою матки в підгрупах склала 7(14,5%) жінок
1а, 5(15,6%) – 1б та 3(15%) – 1в.
Інфекційні захворювання статевих шляхів відмічались в 2,5 рази більше (p=0,01) у жінок з ожирінням в порівнянні з 2 групою, відповідно 26
(26,0%) та 11(11,0%). Найчастіше дані захворювання мали місце у вагітних з ІІІ ст. ожиріння.
Проведений аналіз соматичного патології показав, що захворювання серцево-судинної системи
мали місце в 1 групі у 28 (28,0%) жінок, шлунковокишкового тракту – у 25 (25,0%), щитовидної залози- у 29 (29,0%) та сечовидільної системи – у 18
(18,0%) відповідно в групі порівняння – у 9(9,0%),
10 (10,0%), 12 (12,0%) та 9 (9,0%). Частота захворю-
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вань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту та щитовидної залози зростала (p<0,05
за критерієм хі-квадрат) при наявності ожиріння.
При аналізі соматичних захворювань у вагітних в
залежності від ступеня ожиріння було виявлено, що
частота вагітних із захворюваннями ССС була
дещо вища в підгрупах 1б та 1в, відповідно 10
(31%) та 6 (30 %), ніж в підгрупі 1а 6 (25%). Кількість вагітних із захворювання ШКТ та щитовидної
в трьох підгрупах збільшувалась відповідно до зростання ІМТ. Захворювання сечовидільної системи в
1,6 разів частіше відмічались в підгрупі 1б, як підгрупах 1а та 1в.
Аналізуючи перебіг вагітності в обох групах,
було виявлено, що у більшості жінок з ожирінням
перебіг вагітності був ускладненим. Дисфункція
плаценти зустрічалась у 18 (18,0%) вагітних з ожирінням та у 5(5,0%) без ожиріння (p=0,008). Дисфункцію плаценти відмічено серед жінок з ІІІ ст. ожиріння у 30,0%, ІІ ст. ожиріння - 15,6% та І ст. 14,6%. Привертає увагу висока частота виникнення
у вагітних 1 групи гіпертензивних розладів під час
вагітності: у 49 (49,0%) випадках проти 8 (8,0%) у
групі порівняння (p<0,001). Гіпертензивні розлади
в 2 рази частіше мали місце у жінок з ожирінням ІІІ
ст. у порівняні з вагітними з І ст. та в 1,2 рази частіше у порівнянні з ІІ ст. ожиріння. Незважаючи на
те, що частота безсимтомної бактеріурії у жінок з
ожирінням становила 12,0%, а без ожиріння 6,0%
відмінність не була статично значимою, (p=0,22).
Багатоводдя виявлено у 5 (5,0%) жінок 1 групи та у
6 (6,0%) – 2 групи, (p>0,05). Загроза передчасних
пологів у жінок з ожирінням спостерігалось у
21,0% вагітних та у 10,0%- 2 групи (p=0,05). Частота загрози передчасних пологів збільшувалась
відповідно до підвищення маси тіла. Анемія вагітних мала місце у 16,0% жінок 1групи проти 14,0%
– групи порівняння (відмінність не була статично
значимою, p>0,05).
Для визначення готовності організму матері до
пологів ми розглядали категорії вагітності як «недоношену вагітність», «доношену вагітність», «вагітність з тенденцією до переношування» і «переношену вагітність».
У жінок з ожирінням «доношена вагітність»
була в 1,5 рази рідше в порівнянні з вагітними 2
групи. Частота вагітних «з тенденцією до переношування» та «переношеною вагітністю» була в 4
рази вища в 1 групі, а «недоношена вагітність» була
1,7 разів частіше у жінок з ІМТ>30.
Всім вагітним проводили оцінку зрілості
шийки матки за шкалою Бішопа та оцінювали її як
«зріла», «недостатньо зріла» або «незріла».
Серед пацієнток з доношеною вагітністю
«зріла» шийка матки відмічена у 70 (70,0 %) вагітних 1 групи та у 94 (94,0 %) – 2 групи (p<0,001),
«незрілу» або «недостатньо зрілу» шийку матки
мали відповідно 30(30,0%) жінок 1 групи та 6(6,0%)
вагітних 2 групи. Отже, при доношеній вагітності
жінки з ожирінням частіше мали необхідність в підготовці шийки матки до пологів (преіндукції).
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При порівнянні готовності шийки матки до пологів у 3-х підгрупах вагітних з ожирінням, виявлено, що в 1а і 1б підгрупах вагітних «зрілу» шийку
матки мали по 68,7% жінок (відмінність від групи
порівняння була статистично значима, p<0,05). На
відміну від цього в 1в підгрупі частота «зрілої»
шийки матки становила 75,0%, що було статично
значимо в порівнянні з 2 групою (p<0,001).
Звертає увагу той факт, що найчастіше «незрілу» шийку матки мали вагітні з І ст. та ІІ ст. ожиріння (по 31,2%) та ІІІ ст. ( 25,0%) в порівнянні з
вагітними без ожиріння ( 6,0%).
Оцінка характеру (самостійного або індукованого) початку пологів показала, що в підгрупах вагітних спонтанна пологова діяльність наступала рідше (58,3% жінок 1а, 59,4% -1б та 45,0%- 1в) в порівнянні з 2 групою (86,0%), в зв’язку з чим у жінок
даних підгруп частіше проводилась підготовка
шийки матки до пологів з наступною їх індукцією.
Виявлено зростання (p<0,05) частоти несамостійного початку пологів у вагітних 1 групи із зростанням ступеня ожиріння: Іст.- 41,7%, ІІ ст.-40,6%
та ІІІ ст.-55,0% у порівнянні з жінками 2 групи
(14,0%). Частота індукованих пологів та оперативного розродження була вище у вагітних з ожирінням.
Пацієнтки 1 групи з доношеною вагітністю самостійний початок пологів мали у 56,0%, в групі
порівняння - 86,0%. Індуковані пологи були у
10,0% вагітних 1 групи та у 4,0 % - 2 групи. Серед
вагітних з тенденцією до переношування на тлі преіндукцію пологів самостійний початок пологів був
у 15 %, проти 3% у пацієнток 2 групи та індукований - у 6% проти 2 % у вагітних 2 групи.
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Своєчасні пологи у 1 групі відмічено у 80
(80,0%) вагітних проти 91(91,0%) групи порівняння
(p<0,05). Отже, несвоєчасні пологи переважали у
вагітних з ожирінням.
При проведенні аналізу не виявлено статистично значимої відмінності розподілу частот вчасності пологів для пацієнток 3-х підгруп 1 групи та 2
групи (p=0,07 за критерієм хі-квадрат). У той же
час, при аналізі частоти своєчасних пологів виявлено тенденцію до зниження (p=0,003 за критерієм
хі-квадрат для упорядкованих градацій) частоти
своєчасних пологів із зростанням ступеня ожиріння
вагітних.
Оперативне розродження переважало серед вагітних з ожирінням (33,0%) в порівнянні з вагітними без ожиріння (10,0%). Частота кесарева розтину підвищувалась із зростанням ступеня ожиріння вагітних. Виявлено зростання (p<0,05)
частоти оперативного розродження серед жінок з
ожирінням у порівнянні з 2 групою (p<0,001). При
цьому відсоток кесаревого розтину для вагітних із
ожирінням ІІІ ст. був вище і становив 45,0% проти
10,0% в групі порівняння (відмінність статистично
значима, p<0,05).
Для виявлення факторних ознак, які пов’язані
з ризиком незрілості шийки матки було використано моделі логістичної регресії. Аналіз проведений у двох групах вагітних, з яких у 36 жінок відмічалась незрілість шийки матки (результуюча
змінна Y=1), та у 164 жінок була зріла шийка матки
(результуюча змінна Y=0). В таблиці 1 представлені результати проведеного однофакторного аналізу.

Таблиця 1
Коефіцієнти однофакторних моделей логістичної регресії факторів ризику незрілості шийки матки.
Значення коефіцієнту
Рівень значимості відПоказник ВШ
Факторна ознака
моделі, b±m
мінності від 0
(95% ВІ)
Контроль
Референтна
I ступень
1,96±0,52
<0,001
7,1 (2,6–19,9)
Ожиріння
II ступень
1,96±0,57
<0,001
7,1 (2,3–21,7)
III ступень
1,65±0,66
0,01
5,2 (1,4–19,3)
Вік пацієнтки, роки
0,024±0,042
0,57
–
Першовагітні
0,15±0,37
0,69
–
Пологи в анамнезі
–0,43±0,38
0,26
–
Репродуктивні втрати в анам0,62±0,52
0,24
–
незі
Захворюввання ССС
1,53±0,51
<0,001
4,6 (2,1–10,3)
Зхворювання ШКТ
1,47±0,41
<0,001
4,3 (1,9–9,8)
Захворювання сечовидільної си0,04±0,53
0,94
–
стеми
Захворювання щитовидної за1,65±0,40
<0,001
5,2 (2,4–11,4)
лози
Захворювання шийки матки
1,92±0,40
<0,001
6,9 (3,1–15,1)
Втручання на шийці матки
2,00±0,43
<0,001
7,4 (3,2–17,1)
Інфекційні захворювання стате0,85±0,42
0,04
2,3 (1,0–5,3)
вих шляхів
Захворювання додатків матки
0,81±0,43
0,06
–
ПМЦ
2,28±0,47
<0,001
9,8 (3,9–24,7)
лейоміома матки
0,76±0,53
0,15
–
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СПКЯ
Дисфункція плаценти
Гіпертензивні розлади підчас
вагітності
Безсимтомна бактеріурія
Багатоводдя
Анемія вагітних
Загроза передчасних пологів
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1,89±0,51
0,97±0,48

<0,001
0,04

6,6 (2,5–17,9)
2,6 (1,0–6,8)

0,98±0,41

0,02

2,7 (1,2–6,0)

0,93±0,54
1,03±0,66
0,15±0,50
–0,50±0,57

0,08
0,12
0,76
0,38

–
–
–
–

При проведенні однофакторного аналізу виявлено зростання (p<0,001) ризику незрілості шийки
матки для жінок з Іст. та ІІ ст. ожиріння, відповідно
ВШ = 7,1 (95% ВІ 2,6 – 19,9), ВШ=7,1 (95% ВІ 2,3–
21,7) у порівнянні з групою вагітних без ожиріння.
Не було виявлено зв’язку ризику незрілої шийки
матки з віком, кількістю вагітностей, пологами та
репродуктивними втратами в анамнезі у вагітних
(відповідно p=0,57;p=0,69;p=0,29;p=0,24). Виявлено зростання (p<0,001) ризику незрілості шийки
матки при наявності у вагітних захворювань ССС
(ВШ = 4,6 (95% ВІ 2,1 – 10,3)), шлунково-кишкового тракту (ВШ=4,3 (95% ВІ 1,9–9,8) та щитовидної залози ( ВШ=5,2 (95% ВІ 2,4–11,4)) у порівнянні
з їх відсутністю. Даний аналіз показав, що підвищується (p<0,001) ризик несвоєчасної готовності
шийки матки до терміну пологів при наявності у жінок захворювання шийки матки до вагітності
(ВШ=6,9 (95% ВІ 3,1–15,1)), та їх оперативному лікуванні (ВШ=7,4 (95% ВІ 3,2–17,1)) у порівнянні з
вагітними без даних захворювань та втручань на
шийці. Під час проведення аналізу виявлено зростання (p<0,001) ризику «незрілості» шийки матки у
вагітних з порушеним менструальним функції
(ПМФ) (ВШ=9,8 (95%ВІ 3,9–24,7)) та СПКЯ
(ВШ=6,6 (95% ВІ 2,5–17,9)). Аналіз захворювань,
які ускладнювали перебіг вагітності, а саме гіпертензивні розлади підчас вагітності (ВШ=2,7 (95% ВІ

1,2–6,0)) та дисфункція плаценти (ВШ=2,6 (95% ВІ
1,0–6,8)), показав збільшення (відповідно p= 0,02 і
p=0,04) ризику незрілості шийки матки у порівнянні з вагітними, у яких даних ускладнень не спостерігалось. Не було встановлено зв’язку між ризиком незрілості шийки матки та такими факторними
ознаками, як захворювання сечовидільної системи
та додатків матки, лейоміома матки, багатоводдям,
анемією вагітних, безсимтомною бактеріурією під
час вагітності та загрозою передчасних пологів.
Для виявлення мінімального набору ознак, які
значимо пов’язані із ризиком незрілості шийки матки в багатофакторній моделі логістичної регресії
було проведено відбір значимих ознак та проведена
оцінка ступеня їх незалежного впливу. При проведенні відбору було виділено вісім значимих ознак:
ожиріння, репродуктивні втрати в анамнезі, захворювання серцево-судинної системи, захворювання
шлунково-кишкового тракту, захворювання щитовидної залози, захворювання шийки матки, ПМЦ,
загроза передчасних пологів. На виділених ознаках
побудована восьмифакторна модель логістичної
регресії прогнозування ризику незрілості шийки
матки, модель адекватна (X²=78,6 при p<0,001). На
малюнку 1 наведено криву операційних характеристик моделі.

Мал.1. Крива операційних характеристик восьмифакторної моделі логістичної регресії прогнозування
ризику незрілості шийки матки у вагітних
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Площа під кривою операційних характеристик
AUC= 0,90 (95% ВІ 0,85 – 0,94), що свідчить про
дуже сильний зв’язок ожиріння, репродуктивних
втрат в анамнезі, захворювання серцево-судинної
системи, шлунково-кишкового тракту, щитовидної
залози, шийки матки, ПМЦ, загроз передчасних пологів з ризиком незрілості шийки матки. При виборі
оптимального порогу чутливості восьмифакторної
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моделі логістичної регресії прогнозування ризику
незрілості шийки матки становить 88,9% (95% ВІ
73,9% – 96,9%), специфічність – 76,8% (95% ВІ
69,6% – 83,1%).
В таблиці 2 представлено результати багатофакторного аналізу щодо прогнозування факторів ризику незрілості шийки матки вагітних.

Таблиця 2
Коефіцієнти восьмифакторної моделі логістичної регресії прогнозування ризику незрілості шийки матки.
Значення коефіцієнту
Рівень значимості відПоказник ВШ
Факторна ознака
моделі, b±m
мінності від 0
(95% ВІ)
Контроль
Референтна
I ступеня
1,50±0,67
0,03
4,5 (1,2–16,7)
Ожиріння
II ступеня
1,09±0,74
0,14
–
III ступеня
0,31±0,86
0,72
–
Репродуктивні втрати в ана1,64±0,69
0,02
5,1 (1,3–19,8)
мнезі
Захворювання ССС
1,82±0,63
0,004
6,1 (1,9–20,0)
Захворювання ШКТ
1,81±0,61
0,03
4,3 (1,9–9,8)
Захворювання щитовидної
1,35±0,56
0,02
3,9 (1,3–11,6)
залози
Захворювання шийки матки
1,41±0,53
0,008
4,1 (1,4–11,7)
ПМЦ
2,19±0,84
0,001
8,9 (2,5–32,2)
Загроза передчасних пологів
–1,69±0,57
0,04
0,19 (0,04–0,95)
При проведенні багатофакторного аналізу виявлено зростання (p=0,03) ризику незрілості шийки
матки при наявності ожиріння, так для пацієнток з
I ступенем ожиріння ризик зростає, ВШ = 4,5 (95%
ВІ 1,2 – 16,7) у порівнянні з групою вагітних без
ожиріння (при стандартизації за іншими 7-ма факторами ризику). Виявлено зростання (p=0,02) ризику незрілості шийки матки при наявності у вагітних репродуктивних втрат в анамнезі та захворювань щитовидної залози, відповідно ВШ = 5,1 (95%
ВІ 1,3 – 9,8) і ВШ=3,9 (95% ВІ 1,3–11,6) у порівнянні з їх відсутністю (при стандартизації за іншими 7-ма факторами ризику). Виявлено підвищення (p=0,004) ризику незрілості шийки матки
при наявності у вагітних захворювань серцево-судинної системи , ВШ = 6,1 (95% ВІ 1,9 – 20,0) у порівнянні з жінками, у яких захворювання ССС були
відсутні (при стандартизації за іншими 7-ма факторами ризику). Встановили зв'язок захворювань
ШКТ, (ВШ=4,3 (95% ВІ 1,9–9,8) із зростанням
(p=0,03) ризику неготовності шийки матки до терміну пологів. Даний аналіз показав значущий
(p=0,02) вплив на дозрівання шийки матки захворювань щитовидної залози, ВШ=3,9 (95% ВІ 1,3–
11,6) (при стандартизації за іншими 7-ма факторами ризику). Аналізуючи захворювань шийки матки (ВШ=4,1 (95% ВІ 1,4–11,7)) та ПМЦ (ВШ=8,9
(95% ВІ 2,5–32,2)), як факторів ризику, які можуть
сприяти несвоєчасному дозріванню шийки матки,
встановили зростання (відповідно p=0,008 та
p=0,001) ризику (при стандартизації за іншими 7-ма
факторами ризику).Виявлено зниження (p=0,04)
ризику незрілості шийки матки при наявності у жінок під час вагітності загрози передчасних пологів

ВШ = 0,19 (95% ВІ 0,04 – 0,95) у порівнянні з вагітними без загрози передчасних пологів (при стандартизації за іншими 7-ма факторами ризику).
Обговорення: Результати даного ретроспективного аналізу перебігу вагітності та пологів підтвердили данні наукової літератури, що жінки з ожирінням до вагітності мають більш високий ризик
акушерських ускладнень, таких як гіпертензивні
розлади вагітних (p<0,001), плацентарна дисфункція (p=0,008), загроза передчасних пологів (p=0,05)
та багатоводдя (p>0,05) [2,5,6,7,8]. Проведений аналіз показав, що більшість жінок з ожирінням мали
ускладнений перебіг вагітності. В 1 групі кожна 2га вагітна мала гіпертензивні розлади та кожна 5-та
– дисфункцію плаценти. Гіпертензивні розлади
були в 2 рази частіше у жінок з ожирінням ІІІ ступеня у порівнянні з вагітними з І ступенем та в 1,2
рази частіше у порівнянні з жінками з ІІ ступенем
ожиріння. Дисфункція плаценти відмічалась серед
жінок з ІМТ > 40 в 2 рази частіше ніж з ІМТ < 40.
На сьогоднішній день остаточно не з’ясовані
механізми реалізації несприятливих наслідків вагітності та пологів у жінок з ожирінням. Підвищений
ризик може бути пов'язаний як безпосередньо із
ожирінням, так із наявністю супутніх захворювань.
Ожиріння у поєднанні із захворюваннями ССС є
преморбідним фоном для розвитку гіпертензивних
розладів під час вагітності [4]. В дослідженні показано, що у жінок з ожирінням до вагітності, які мали
захворювання ССС, ризик виникнення гіпертензивних розладів вагітних вище (p<0,001). Жінки 1
групи мали в 3,1 рази частіше захворювання серцево-судинної системи, в 2,5 рази- шлунково-кишкового тракту, в 2,4 щитовидної залози та в 2 рази сечовидільної системи в порівнянні з вагітними без
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ожиріння. Дана група жінок частіше мала тенденцію до переношування вагітності та неготовність
шийки матки до пологів
Аналіз гінекологічного анамнезу свідчив, що у
вагітних з ожирінням порушення менструальної
функції, захворювання шийки матки, лейоміома
матки та втручання на шийці матки відмічалось 3
рази частіше ніж у жінок з нормальним ІМТ. Синдром полікістозних яєчників мав місце у 14,0% жінок 1 групи та у 5,0% з групи порівняння (p=0,05).В
Інфекційні захворювання статевих шляхів мали в
2,5 рази частіше жінки з ожирінням.
Проведене дослідження показало, що у вагітних з ІМТ >30 частіше визначалась незрілість
шийки матки у порівнянні з жінками з нормальною
масою тіла. У вагітних з І та ІІ ст. ожиріння незрілість шийки матки відмічали в 1,2 рази частіше
(p<0,05) в порівнянні з жінками з ІМТ >40 та в 5,2
рази частіше в порівнянні з вагітними без ожиріння.
При проведенні аналізу своєчасності пологів була
виявлена тенденція до зниження частоти своєчасних пологів із зростанням ступеня ожиріння.
Аналіз результату пологів показав, що у жінок
з ожирінням в 2,5 рази частіше відбуваються індуковані пологи. Спонтанна пологова діяльність наступала у жінок з ІТМ >30 у 56 % пацієнток в порівнянні з вагітними без ожиріння, у яких цей показник був в 1,5 рази вищий.
Наші дослідження збігаються з даними [16,17],
які вказують на збільшення (p<0,05) частоти кесаревого розтину серед вагітних із ожирінням. При
цьому частота кесаревого розтину у вагітних із
ожирінням ІІІ ст. найвища і становить 45,0% проти
10,0% в групі порівняння, p<0,05.
Результати дослідження як і дані Rogers et al.
[18] вказують на те, що супутні захворювання, акушерські ускладнення, відсутність своєчасної готовності шийки матки, уповільнення прогресування
пологів і пролонгована вагітність є основними причинами збільшення частоти оперативного розродження серед вагітних з ожирінням.
Як свідчать проведені дослідження результати
вагітності і пологів залежать від таких показників
як доношена вагітність, ступінь зрілості шийки матки як основного показника готовності організму
матері до пологів, самостійний початок пологів.
Тому нами була проведена оцінка факторів ризику
неготовності шийки матки при доношеній вагітності у жінок з ожирінням. Для виявлення сукупності
показників, які можуть бути пов’язані із ризиком
незрілості шийки матки було проведено відбір значимих ознак, проведено багатофакторний аналіз.
На підставі 4 груп визначених показників були
з’ясовані факторні ознаки, що мають зв’язок з ризиком неготовності шийки матки у жінок з ожирінням. Було встановлено, що ожиріння, репродуктивні втрати в анамнезі, захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту,
щитовидної залози, шийки матки, порушення менструальної функції, загроза передчасних пологів
мають зв'язок з ризиком незрілості шийки матки.
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Висновки: В проведеному дослідженні встановлено, що вагітність у жінок з ожирінням пов'язана з підвищеним ризиком несприятливих ускладнень під час вагітності та пологів.
Вагітні з ожирінням мають високий ризик незрілості шийки матки в порівнянні із жінками з нормальною масою тіла. Виявили, що акушерські ризики зростали із збільшенням ІМТ. Зокрема, ризик
гіпертензивних розладів у вагітних, дисфункції
плаценти, необхідності проведення преіндукції та
індукції пологів і оперативного розродження був
вище в залежності від ступеня ожиріння.
При проведенні багатофакторного аналізу
встановлено, що ожиріння І ступеня, захворювання
ССС, ШКТ, щитовидної залози, шийки матки, порушення менструальної функції та викидні в анамнезі збільшують ризик неготовності шийки матки
до пологів.
Отже ступінь зрілості шийки матки є одним із
важливих факторів для своєчасних, фізіологічних
пологів, тому визначення факторів ризику, що можуть вплинути на готовність шийки матки і мати
прогноз для перебігу і завершення пологів, визначити акушерські і перинатальні наслідки є умовами
для поліпшення результатів вагітності і пологів у
жінок з ожирінням.
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Abstract
The article reveals the essence of continuous physical culture education on the basis of the reformation of
higher educational system. It is mentioned the achievements and successes of Armenian State Institute of Physical
Culture and Sport during its 75 year life.
Keywords: institute of physical culture, continuous education, qualification improvement, specialization, educational programs.
INTRODUCTION: The elaboration of continuous educational system has become one of the actual
problems in pedagogy of 70 s of the last century. And
today pedagogical, psychological, social, economic and
other aspects of continuous physical culture education
are being elaborated actively. Continuous education
aims to provide progressive development of a person’s
creative potential and comprehensive enrichment of his
inner world. It covers four problems: dissemination of
the culture, preparation of the citizens to the changes,
getting additional education and qualification improvement [1,3,5].
A number of basic phases of continuous education
should be distinguished. Firstly, learning, education
and development lead a person to an independent life.
Basically it is a child and youth education. Secondly,
educational process in the period of mature life, otherwise education of grown-ups. Thirdly, postgraduate education including applicant, aspirant, doctorate, courses
and faculties on qualification improvement. It gives an
opportunity to the specialists to have a professional
growth, supports in mastering new professions, creates
conditions for self-education [2].
Today the following fields of education are also
added to the continuous education: andragogy (the science of understanding and supporting lifelong education of adults), geragogy (education of older adults) and
distance (online) learning.
METHODS: Historical- logistic and theoretical
analysis, scientific- empiric method of document analysis.
ANALYSIS OF RESEARCH RESULTS: The
system of continuous physical culture education consists of the following subsystems: basic, primary special, special professional and postgraduate physical culture education [3].
It is known that in the process of physical exercises performance the sportsmen apply the methods of
managing the movements, acquire motor skills and
abilities necessary for life [4].
The basic physical culture education is practically
the basis of primary special physical culture education.
It is implemented in the child and youth sport schools,
sport colleges, specialized sport schools. In these educational institutions the learners get knowledge about
the selected type of sport, history of their development,
means and methods of the training, the norms of load

volume, Olympic movement and at the same time they
form appropriate motor skills and abilities. The last, of
course, promotes to the improvement of the physical
culture- sport education of the learners.
The primary sporting educational institutions like
child and youth sport schools and sport colleges, are a
kind of threshold, which leads the young sportsmen to
the special, professional physical culture educational
institutions. That’s why institutes, academies and universities of physical culture perform as the following
link for continuous education.
Perennial researches of the author firmly point out
that a quarter of the sport schools graduates of Armenia
wish to enter the institute of physical culture and get
high education to become teachers of physical culture
or coaches of the certain kind of sport. Of course the
professional orientated work of the specialists of HEIs
promotes to this process. At the same time the analysis
of the information shows that competitive points for entrance exams are high enough for the so called traditional kinds of sport like wrestling, football, boxing,
wrestling and so on.
After graduating from the physical culture institute continuous physical culture education includes education for applicants, aspirants and doctors as well as
systematical improvement of the qualification.
After achieving the independence continuous
physical culture education in Armenia also began to
modernize, new educational standards were established, Bologna declaration was signed and Armenia
started to integrate to the European educational system.
New programs, assessment norms, credit-rating system
were elaborated, quality assurance department, Magistracy, career center were founded. The individual work
with students became more frequent, the hours of foreign language study were increased. Today various
Bachelor and Master degree educational programs, as
well as the programs on postgraduate education for applicants and aspirants are realized. We prepare the
physical culture teachers and trainers on 23 kinds of
sport, specialists of healthy and adaptive physical culture, sport journalists. The institute provides the qualification improvement trainings to the specialists of this
field. Currently three thousand students study in stationary and distance learning systems.
Conclusion: Higher professional physical culture
education is realized in the Armenian State Institute of
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Physical Culture and Sport, the only sporting institute
in our country. During its 75 years the institute has prepared more than 20 thousand highly qualified specialists. Among them there are state and political figures,
honored coaches and teachers of physical culture, doctors of sciences, specialists of healthy and adaptive
physical culture.
Eventually the number of students has increased
for 25 times, the educational, material-technical and
sport base has noticeably expanded, a solid electronic
library has been formed. Aiming to ensure the educational process and scientific research work, the institute
has acquired computer classes, IT service, ambulatory
and sport club. One of the important parts of the educational process is internship, led in educational institutions, sport schools, clinics, places of mass media. During decades, 20-25 % of students are excellent as a rule.
There are all the conveniences in the institute for
successful combination of the education and improving
sport mastery. Only in Olympic games of various years
the students and graduates have achieved 27 different
medals. Annually up to 150 student-sportsmen are included in the national teams of Armenia.
Currently the Armenian State Institute of Physical
Culture and Sport is a modern higher educational insti-
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tution. About half of the lecturers possess scientific degrees and titles, as well as honored and sports titles.
Lecturers of different generations teach in our institute
ranging from 25 years old to 80 years old. If the lecturer
is able to give lectures, moreover lead scientific researches, he is not retired.
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Abstract
The education of ideological immunity is of particular relevance in the context of the globalization of ideological processes. The author reveals the pedagogical features of this process in the context of the training of future
servicemen. The work recommends ways to enrich the content of ideological education aimed at strengthening the
ideological immunity of cadets. Methods and organizational forms aimed at improving the effectiveness of social
factors of education are proposed. Criteria of the effectiveness of the ideological education of future military personnel are proposed.
Keywords: ideological immunity, ideological education, educational effectiveness, evaluation criteria, military service, spirituality, integration of educational factors.
At all times, the greatest representatives of mankind have constantly addressed the issue of the moral
improvement of man in military uniform. The level of
morality of officers can be correlated with certain universal criteria and truths, which are common objects to
follow for all. The foundation of these truths forms the
simplest norms of life together in a military team,
which involves mutual assistance and understanding.
For example, the ideological immunity of military
personnel is based not only on moral standards, but also
on the related socio-psychological principles of joint
life activities - collectivism, patriotism, and industriousness. With all the diversity of moral representations
of various peoples and cultures, all of them are fixed on
general moral concepts, such as good, duty, conscience,
honor, dignity, etc.

High spirituality is an invincible force. The social
pedagogy of Uzbekistan is faced with the task of forming the spirituality of a citizen, personality, i.e. to educate free, fully developed people who have their own
view of what is happening around them and harmoniously combine personal interests with the interests of
the state. In this regard, the formation of the spirituality
of the individual comes to the forefront of the national
idea, and spirituality is the desire to know more deeply
oneself, one's place, one's duty to the motherland.
Therefore, the development of ideological immunity of
the personality of a future soldier is of great importance.
The most important part of the cadet education
system is ideological education. This is the most difficult and crucial part of pedagogical work. Youth is our
future, and tomorrow the country depends on how it
grows.
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The cadets of the Military Technical Institute of
the National Guard possess a number of features, the
main of which is that it combines dialectically strong
and ideologically weak features. On the one hand,
young people are characterized by increased susceptibility and a sense of newness, a thirst for self-assertion,
a need for an ideal and a willingness to follow it, civic
activity, passion, and on the other, it is distinguished by
a lack of life experience, a certain naivety, simpleminded trustfulness, impatience, excessive categorization in assessments and judgments, etc. Working with
cadets in this environment requires careful consideration of these points.
The strategy of ideological education of future
military personnel in modern conditions has been
deeply developed in the writings, speeches and
speeches of the First President of Uzbekistan I.A.Karimov. He highly appreciates the youth of the republic
and associates great hopes with it [1].
The upbringing of ideological immunity is a purposeful process. This is, first of all: the formation of a
new worldview based on a national idea, universal values and democratic principles; development of high
civic qualities; increasing social activity of cadets.
The general idea of ideological education gets its
concretization in the course of a more detailed study of
its content, organizational forms, etc.
Ideological education has as its goal the development of certain qualities of the human person. In turn,
the goals and objectives of ideological education determine its content, i.e. those areas in which it is conducted. All of them ultimately boil down to several
main areas of ideological education, which include:
widespread propaganda of the national idea; increasing
the level of socio-political and spiritual thinking of cadets; comprehensive development of national identity;
preventing the emergence of an ideological vacuum,
resolute opposition to alien ideological influences.
The content of ideological education is dynamically changing and enriched under the influence of
changes occurring in real life. Each serious event, new
social phenomena and processes should be reflected in
it, cause a clear response, get an adequate interpretation
in the framework of educational events. This is the key
to success and effectiveness of the ideological education of cadets.
As you know, all content is always enclosed in a
form corresponding to its nature. Therefore, following
the content, it is necessary to touch on the question of
the forms of ideological education. If the content reveals the latter as if from the inside, then the forms
characterize it mainly from the outside. In this case, we
have in mind stable organizational forms in which, in
practical implementation, the process of educating ideological immunity is clothed. These include education
in the continuing education system of the Republic of
Uzbekistan. Educational forms of state bodies of power
and administration, public organizations (trade unions,
youth union, various non-profit public funds, etc.), the
media, cultural and educational institutions, sports societies, etc. are also recognized as special forms.
Both the content and the forms of ideological education multiply and become more complicated as the
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educational and cultural level of the cadets at which the
educational impact is directed increases. This tendency
is also intensified under the influence of further theoretical development of national ideology and due to the
wide dissemination of the achievements of advanced
pedagogical practice.
During the study and awareness of the national
idea, various methods and means of forming the ideological immunity of cadets are used. “The most important of the methods is the persuasion method. To
convince is to achieve internal consent of the educator
with the position of the educator, with the theoretical
propositions, social attitudes, assessments and conclusions put forward by him. The main role in persuasion
is played by strict evidence based on concrete facts and
convincing logical arguments” [2, 35].
Along with the method of persuasion in ideological education, methods of encouraging, monitoring and
verifying the fulfillment of instructions, restoring historical truth, bringing positive examples from modern
life, engaging in practical socially useful practical activities, promoting a healthy lifestyle, and others are
successfully used [3, 46].
As in every business, the effectiveness and efficiency of the educational work of cadets is determined
by its final results. It is they who characterize the degree
of achievement of the goals of upbringing, show what
has been achieved and what has not been achieved here.
To identify this, appropriate criteria are used to assess
the effectiveness of ideological education. The most
significant of them are:
- level of knowledge of the main provisions and
principles of the national idea;
- a correct understanding of the tasks facing the
military service of the Republic of Uzbekistan and
awareness of their personal role in solving them;
- a practical contribution to strengthening independence, a responsible attitude to the task entrusted;
- law-abiding, prevention of offenses;
- a conscious attitude to social norms, rules and
obligations, their rigorous implementation;
- non-susceptibility to alien ideological influences.
In matters of education there should be no place for
complacency and complacency. There are always unused reserves to increase its effectiveness. To achieve
higher end results, it is very important:
- to give ideological and educational work a continuous and creative character;
- take measures to improve the professional level
and business qualifications of ideological personnel;
- use in the educational process modern technologies for influencing the minds and hearts of cadets;
- create and strengthen in every way the content
base of ideological work;
- study, generalize and disseminate the best educational experience in military service units.
To increase the effectiveness of ideological education, it is necessary to have accurate and maximally
complete information about the processes taking place
in the spiritual sphere.
Much has been done for the ideological education
of cadets. First of all, attention to spiritual needs has
increased markedly. The issues of cadets' everyday life,
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the organization of their leisure time, familiarization
with physical education and sports, artistic creation,
etc. are effectively resolved. Young cadres are actively
moving to leading posts, they are entrusted with responsible job plots, and they are provided with large
material and human resources. It is clear that such an
attitude has a positive effect on the attitude of young
military personnel, their mood and psychology.
Equally important is the fact that the educational
activity itself has seriously intensified, the search for
new technologies and approaches to the ideological education of cadets is intensively conducted, more advanced pedagogical technologies are tested and implemented as “five threats to one threat”, cases, etc. In
short, there, where they relate informally to the formation of the ideological immunity of cadets, strive to
take more fully into account their needs, take the initiative, use non-standard methods of work, introduce innovations in the educational process with the weighing
results can be achieved today.
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State bodies, public organizations, labor collectives, the media, cultural and educational institutions
and other subjects of the educational process also take
part in the ideological education of cadets. This serves
as a guarantee of the integration of educational forces
in the implementation of the national idea.
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Abstract
The objectives of this article were to find out the kinds of polite expressions in teaching English in the classroom and effects of polite expressions used by teachers to students. During the research was applied descriptive
qualitative analysis in getting the data. Descriptive and inferential statistical analysis has been carried out on
video lessons provided by different English teachers. During the study were analyzed various politeness formulas
established within communication between teachers and students. As a result was found that some polite expressions that the teacher used are consist of orders, requests and suggestions.
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Introduction
Politeness is one of the most important and productive areas of the research. It can be seen from the
concept of politeness of Penelope Brown and Stephen
Levinson, which was first published in 1978 and then
reissued, with a long introduction, in 1987. They define
politeness as regressive action taken to counter-balance
the disruptive effect of “face-threatening acts” (Brown
& Levinson: 1987).
It is clearly that the importance in cross-cultural
communication is obvious and therefore, comparative
studies of the conceptualization and manifestations of
politeness in different cultures must be regarded as vital
in an era of growing internationalization. Even Murni
(2010) assumes that the roles of linguistic politeness
cannot be denied.
Classroom teaching involves intensive communication between teachers and pupils. Expressed in discourse, politeness is strongly connected to the interlocutors’ culture which determines the ways and degrees
of politeness, expressed in discourse. The link between
culture and language exists in any discourse interaction
and foreign language teaching should elaborate on it.

A pedagogic discourse involves the operation of a
set of principles by which persons are apprenticed into
ways of working valued in a culture. The term “pedagogic discourse” is taken from Bernstein (1990), although adapted to accommodate a linguistic description.
In recent years, Basil Bernstein (1999) has been considered as a pedagogic discourse involves the operation
of a set of principles by which persons are apprenticed
into ways of working valued in culture.
Karasik (1999) has been claimed that pedagogical
discourse is a process of verbal behavior, communication, through which "the subjects of speech interaction
in a certain situation, they express meanings and fulfill
their speech intentions.”
The effectiveness of teaching is determined by external (social and educational environment) as well as
corresponding internal factors (students’ and teachers’
personality qualities and motives). The external factors
of textbook pedagogical discourse would include a language system, a typographic culture, participants’ personality qualities and the setting of communication. The
communication includes various elements including
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the formula of politeness. Miriam Locher (2006) emphasizes that politeness formula is recurring linguistic
elements that are stereotypically associated with politeness.
Lakoff (2002) states politeness as “a system of interpersonal relations designed to facilitate interaction
by minimizing the potential conflict and confrontation
inherent in all human interchange.” In other words, politeness assists us to avoid conflict which probable happens in our daily life.
Politeness is a socio-pragmatic phenomenon that
conditions the success or failure of communication.
Taking into account the politeness formula as one of the
elements of communication, it should be noted that the
constant figuring of politeness formula is an integral
part of the process of interaction between the teacher
and students, Consequently, this study aims to investigate the markers of politeness in pupil-teacher interaction at the school stage observing pedagogical discourse at lessons of English.
The English language is full of these little formalities, which can definitely determine whether you are
going to make a good first impression on someone or
not. Sometime, the unspoken etiquette appear when
asking for information, or even when some people are
offering something and they have to take into consideration how they are offering it. Using ‘please’ and ‘thank
you’ is necessary in most situations. Fabio (2012) adds
that being polite, it does not only rely solely on the use
of “please” and “thank you” when talking to other people. Therefore, in case of communication, people need
politeness strategy in order to get a good response from
the hearers. Holmes (1992: 296-297) states that being
polite involves speaking to people appropriately in the
light of their relationship to us, understanding the social
values of a society, and understanding the dimension of
formality.
Methods
This study deals with describing politeness strategies used by teacher and students. We analyzed English
lessons in Secondary school, recorded on video and uploaded to the YouTube platform. In total we analyzed
26 lessons, the duration of each lesson was 40-45 minute. In order to extract various styles we observed lessons provided by different teachers from England.
The researcher was concerned with the verbal expression of politeness that is, the use of words and sentences or any other linguistic markers. Among all the
elements denoting the traditional structure of the lesson, we compared only politeness formulas.
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An analysis of the pedagogical discourse in English lessons allowed us to identify and determine the
frequency of use of speech formulas of communication
assigned to the situation of speaking at the lesson, according to its stages. Among politeness formulas were
analyzed: greetings, expressions of gratitude, apologies, parting words and phrases replacing them.
The material for the study was phrases that express
orders, requests and suggestions used in the English
class at school. The basis for sampling was the manual
A Handbook of English classroom. We used methods
of linguistic observation, quantitative processing of the
data and their linguistic interpretation.
Results
English has a double role of being both the medium of instruction and the object of study. The teachers dominated in giving instruction, giving explanation,
showing appreciation, encouraging, motivating, and
answering student’s questions. The students mainly responded to teacher’s instruction, questions and encouragement. In the course of the research, various politeness formulas were established within communication
between teachers and students: greetings, request, suggestion, advice, compliment, invitation, and persuasion. For this reason, we had to limit ourselves to the
order (19), request (29), and suggestion (23).
The speech of school teacher in English class is
generally neutral and does not contain vocabulary characteristic of the scientific style. At the grammatical
level, we noticed the use of such phrases, as it would
rather, had better and etc. Moreover, during the research were found a number of cases of the transformation of the imperative in interrogative sentences.
The number of interrogative sentences in each analyzed groups as follows:
Order - Will you stop talking?(2 examples)
Request - Do you want to try the next once? (10
examples)
Suggestion - What if you finish this at home? (8
examples)
The result is presented in Figure 1.The percentage
of this ratio and subsequent observations were calculated by formula: the number of sentences containing a
linguistic phenomenon/the number of sentences of a
certain group (order, request, suggestion).
The percentages shown in Figure 1 are defined as
follows
2/19 * 100=10,5 %
10/29 * 100 = 34,4 %
8/23 * 100 = 34,7 %
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Number of interrogative sentences in
each group
11%

35%

Order
34%

Request
Suggestion

Figure 1. A number of interrogative sentences in each group, %
Since interrogative sentences give more politeness
to statements, it can be concluded that the most polite
are requests. With the help of polite treatment, the
speaker expects to perform one or another action, psychologically influencing the students and thereby increasing the chance of performing tasks or instructions.
The number of modal verbs in each analyzed group is
as follows:

Order - 7 (You are not to talk.)
Request - 6 (Can you say that again?)
Suggestion - 8 (You might just stop here again.)
The percentage is presented in Figure 2 obtained
as follows.
Order: 7/19 * 100 = 18.4%
Request: 6/29 * 100 = 12.8%
Suggestion: 8/23 * 100 = 29.8%

Number of modal verbs in each group

21%

35%

Order
Request

37%

Suggestion

Figure 2. A number of modal verbs in each group, %
Quantitative data are as follows:
Order – 10 (Close your copybooks.)
Request – 13 (Please stand up.)
Suggestion – 7 (Let's start now. Let's not waste any
more time.)

The percentage is presented in Figure 3 obtained
as follows:
Order: 10 / 19 * 100 = 52,7%
Request: 13 / 29 * 100 = 44,8%
Suggestion: 7 / 23 * 100 = 30,4%

Number of imperative sentencences in
each group

52,7%

44,8%

30,4%

Order
Request
Suggestion

Figure 3. A number of modal verbs in each group, %
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The findings show that politeness formulas were
generally employed by teachers to express emotions,
give instructions and control the teaching process. The
study allows us to conclude that the speech label is an
integral part of the interaction of teachers and students.
The speech of school teacher in English class is
generally neutral and does not contain vocabulary characteristic of the scientific style. It can be identified that
both students and teacher in opening session used pos-

Order
Request
Suggestion
Total

Interrogative sentences
2
10
8
20

Finally, judging by the results it can be illustrated
that the teacher tried to give opportunities to the students to participate in the learning process mainly using
orders and requests. With the help of modals verbs she
wanted her students to be involved and active in discussing the subject. When the teacher uses suggestions
she wants to reduce the teacher power in the classroom
and get more interaction between students and supervisor.
Discussion
The results of the study should be an indispensable
tool to examine politeness, which is an important aspect
of student character building in classroom interaction.
Politeness is an initial step to develop positive personal
and social attitudes. Through discreet use of politeness,
one can soften the language behavior in any speech
events in turn. It is suggested that further studies examine and dwell on the opportunities to learn pragmatic
skills together with language skills for self-confidence
in pedagogical discourse.
Conclusion
The interaction in the classroom is still largely
dominated by the teacher such as giving instruction,
giving explanation, showing appreciation, encouraging, motivating, and answering students’ questions.
The students performed mainly in responding to
teacher’s instruction, questions and encouragement.
Because of the limitation of the linguistic ability,
the students tend to use some interpersonal function
markers, such as cooperation, agreement, disagreement, response, reaction, and confirmation, and use
non-verbal expressions. The linguistic expressions in
verbal interaction of both teachers and students are addressing, thanking, apologizing, encouraging, and
leave–taking. In the classroom interaction, the social
distance created by age difference and institutional setting is still strong.
However, the most common grammatical construction in the teacher's remarks is the imperative. The
imperative is the most commonly used grammatical
construction. This remark applies to orders and requests. Such a result can be justified by the fact that the
teacher’s attitudes must be clear and precise, setting up
the students to perform certain actions. In this case, politeness is transmitted through intonation.
A distinctive feature of the above groups of politeness formula is also the use of modal verbs.

43
itive politeness speech. Because of the students’ cultural background, teacher was still placed as a respected
elder person and institutionally teacher was the single
authority in teaching learning process in the class. The
finding shows that the teachers and students felt that the
power difference between them was quite small, but the
students give respect to the teachers.
With regard to the grammatical level, we obtained
that the using of politeness formula are most frequent
in imperative sentences. (fig.3)
Modal verbs
Imperative sentences
7
10
6
13
8
7
21
30
Such indicators show the effectiveness of the use
of modal verbs in order to make the expression more
politeness and maintain a benevolent relationship between the speaker and listener.
The most frequently used means by which utterances become more polite are interrogative sentences
(41% of requests and 33% of suggestion). Since interrogative sentences give more polite to statements, it can
be concluded that the most polite are requests. With the
help of polite treatment, the speaker expects to perform
one or another action, psychologically influencing the
students and thereby increasing the chance of performing.
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Анотація
Мета дослідження – крізь призму публікацій газети «Українські вісті» з’ясувати роль і значення одного з найвідоміших письменників української діаспори – Юрія Клена (4 жовтня 1891 – 30 жовтня 1947) в
літературному житті на теренах Західної Європи після Другої світової війни, зокрема його діяльність у
статусі головного редактора журналу «Літаври», члена творчих об’єднань, які тоді існували в Австрії й
Німеччині, автора вагомого творчого доробку (поетичні збірки, переклади з німецької та інших мов), а
також простежити хроніку прижиттєвих подій письменника й ушанування його пам’яті в колі закордонних
українців. Головним методом дослідження став аналіз публікацій про поета і перекладача на сторінках
«Українських вістей».
Аbstract
The purpose of the study is to find out, through the lens of the Ukrainian News, the role and importance of
one of the most famous writers of the Ukrainian diaspora - Yuri Klen (October 4, 1891 - October 30, 1947) in
literary life in Western Europe after World War II, in particular his activities as editor-in-chief of Litavri magazine,
a member of creative associations in Austria and Germany at the time, author of significant works (poetry collections, translations from German and other languages), and to trace the chronicle of life events writer and honoring
his memory in the circle of foreign Ukrainians. The main method of research was to analyze publications about
the poet and translator on the pages of Ukrainian News.
Ключові слова: «Українські вісті», Юрій Клен, еміграція, Австрія, Німеччина, часопис.
Keywords: Ukrainian News, Yuri Klen, emigration, Austria, Germany, magazine.
Вступ
Останній період життя і творчості Юрій Клена
(Освальда Бургардта) – це два роки його буття в Австрії й Німеччині. Йдеться про післявоєнні 1945–
1947 рр., коли в таборах для переміщених осіб на
території цих країн перебували тисячі українських
емігрантів. Варто зазначити, що, попри чималу
кількість досліджень творчості цього письменника,
більшість тих матеріалів про нього, які побачили
світ на сторінках «Українських вістей» (далі –
«УВ»), залишилася поза увагою науковців. Пояснити це можна, очевидно, важкодоступністю
примірників часопису.
Загальна кількість таких публікацій – сорок
три (з них прижиттєвих – лише п’ять, причиною
цьому насамперед те, що повоєнний період у
біографії поета тривав усього два роки – до дня
його смерті в жовтні 1947-го). Це значно більше,
аніж у будь-якому іншому еміграційному виданні
того періоду. Втім, значиміше те, що ці публікації
«УВ» про Юрія Клена, як нам вдалося встановити,
містять важливий для дослідників матеріал. Серед
них – дописи різних жанрів (інформації, спомини,
добірки поезій) й різних тематичних напрямків, а

саме – відомості про творчі зустрічі поета з читачами, публікації його творів на сторінках видання,
критичні огляди його творчості, спогади про нього,
подробиці народження спільного з Леонідом Мосендзом літературного псевдоніма – «Порфирій Горотак» [1] тощо.
Теоретичне підґрунтя
Є низка наукових досліджень вітчизняних і закордонних науковців, які зробили свій внесок у
вивчення літературного руху української діаспори,
зокрема літературної періодики, яка виходила на
теренах Західної Європи й США. Щодо безпосередньо матеріалів на тему «Юрій Клен і «УВ» , то
вони становлять нову сторінку у вивченні культурних здобутків закордонних українців.
Мета дослідження – крізь призму публікацій
газети «Українські вісті» (далі – «УВ») з’ясувати
роль і значення одного з найвідоміших письменників української діаспори – Юрія Клена (4 жовтня
1891 – 30 жовтня 1947) в літературному житті на
теренах Західної Європи після Другої світової
війни, зокрема його діяльність у статусі головного
редактора журналу «Літаври», члена творчих об’єд-
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нань, які тоді існували в Австрії й Німеччині, автора вагомого творчого доробку (поетичні збірки,
переклади з німецької та інших мов), а також простежити хроніку прижиттєвих подій письменника й
ушанування його пам’яті в колі закордонних
українців.
Методи дослідження
Основний метод дослідження – аналіз
публікацій, а також історичний метод, який дає
можливість вивчення об’єктів у хронологічній
послідовності. Таким чином на підставі створеного
нами хронологічного покажчика видання, проаналізовано 43 публікації про Юрія Клена.
Результати й обговорення
Перша зустріч читачів «УВ» з поетом і перекладачем відбулася в грудні 1945-го, коли часопис
надрукував інформацію про «авторський вечір
поета Юрія Клена»[2]. Наступного року Юрій Клен
виступив безпосередньо в приміщенні редакції газети, про що вона повідомила 18 жовтня 1946 р. [3].
Незабаром часопис опублікував статтю відомого
історика Івана Лисяка-Рудницького як полеміку з
Юрієм Кленом з приводу його статті «Бій може початися» [4]. Після цього 13 липня 1947 р. Семен
Підгайний відгукнувся на книжку Юрія Клена рецензією «П’ятірне гроно» [5], а 15 жовтня того-таки
року – подав інформацію про виступ поета в Цуффенгавзені.
Навіть із цього переліку публікацій бачимо, що
часопис з увагою ставився до творчості одного з
найвідоміших еміграційних авторів, регулярно інформуючи читачів про літературні події, в яких він
брав участь. Так тривало до раптової смерті поета,
про яку «УВ» повідомили 5 листопада 1947 р. А
число газети від 22 листопада вшанувало пам'ять
Юрія Клена низкою матеріалів, з-поміж яких –
стаття Ю. Дивнича і І. Кошелівця, поезія Леоніда
Полтави «Юрієві Клену – поетові України»,
публікація «Думки на дозвіллі» й уривки з його поеми «Прокляті роки» [6].
Важливо, що не лише за життя поета, а й
пізніше – впродовж усього існування часопис не забував це ім’я, час від часу нагадуючи читачам про
нього то публікацією поетичної добірки [7], то друком спомину [8] або ж навіть передруком матеріалів з раннього періоду [9].
Серед авторів, які на шпальтах «УВ» відгукнулися на творчість Ю. Клена, зосібна, такі відомі
імена, як Юрій Шевельов [10] Володимир
Міяковський (Порський), Василь Барка, Юрій
Лавріненко (Дивнич), Іван Кошелівець, Леонід
Полтава, Г. Наконечна [11].
Так, Василь Барка розповідає про Ю. Клена як
про «першорядного поета вільного натхнення,
якому пощастило ще до війни вирватися з-за
«райського» колючого дроту» [12], а В. Порський
(Володимир Міяковський), на той час хранитель
фондів УВАН, у статті, написаній до другої річниці
від дня смерті Ю. Клена, привертає увагу читачів до
проблеми збереження його літературної спадщини,
зокрема, нагадує про важливість підготовки до перевидання поеми «Попіл імперій». «На превеликий
жаль, – зазначає автор статті, – цей найвидатніший
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твір нашої доби поет не закінчив. Він обробив і переписав лише три частини епопеї, що їх можна вважати майже цілком сформованими. Більші чи
менші уривки з «Попелу імперій» друкувалися по
багатьох еміграційних журналах і газетах Німеччини й Австрії; їх передруковували по кілька разів.
Більші уривки з першої частини вийшли окремою
книжечкою у виданні МУРу ще 1946 року» [13].
«УВ» висвітлюють низку фактів літературної
біографії Ю. Клена. Вшановуючи перші роковини
смерті поета, видання нагадує, зокрема, про «Діяболічні параболи» (Зальцбург, 1947) – збірку, авторами якої були Ю. Клен і Л. Мосендз [14]. Цікаву
тему «Бургардт – Клен – Горотак» продовжив у
своєму листі до редакції й інженер Арсен Шумовський [15]. Зі сторінок часопису також відомо, що до
згаданої збірки увійшло не все, що було написано
від імені Порфирія Горотака. Натомість на шпальтах «УВ» також надруковано кілька творів за цим
підписом («Туга за романтикою», «Полювання»,
«Східняцьке фуріозо»).
З матеріалів видання ми довідуємося не лише
про Ю. Клена, а й про те літературне оточення, в
якому він перебував у цій країні. Юрій Лавріненко
(Ю. Дивнич), Іван Кошелівець, Борис Олександрів,
Ігор Качуровський, Докія Гуменна, Авенір Коломиєць, Леонід Мосендз, Петро Одарченко, Петро
Волиняк, Володимир Скорупський тощо – усі вони
також жили в різних куточках діпівської Австрії
(Зальцбург, Ляндек, Інсбрук, Тироль тощо).
Присутність таких творчих особистостей, зпоміж яких постать Юрія Клена була, мабуть, найпомітнішою, сприяла доволі жвавому літературномистецькому руху в цій країні. Тут, зокрема, виходили часописи «Звено», «Промінь», «Керма». Братство св. Покрови при УАПЦ видавало «Дзвін» –
журнал, який містив матеріали не лише релігійнодуховного спрямування, а й літературно-мистецької тематики. У Зальцбурзі існували ляльковий театр на чолі з поетом і драматургом Авеніром Коломийцем, а також Театр-студія під керівництвом
Йосипа Гірняка. 1946-го було організовано
хор «Ватра». Активно діяло й видавництво «Нові
дні».
Саме в цьому видавництві виходив у світ часопис «Літаври», головним редактором якого й був
Юрій Клен. Хронологічно це другий (після
«Звена», в редакції якого також працював Ю. Клен)
і єдиний на той час український літературно-мистецький журнал на теренах Австрії. Якщо точніше, то його редакція містилася за адресою: Зальцбург 2, Постфах 16. З’являвся часопис упродовж
1947 р. як видання Спілки українських науковців,
літераторів і мистців в Австрії. Над мистецьким
оформленням журналу працював художник М. Бутович.
Редакційна колегія, до якої належали вже доволі знані тоді письменники й активні учасники
літературного процесу в еміграції (Ю. Дивнич
(Лавріненко), І. Кошелівець, Б. Николин, Б. Олександрів), декларувала позапартійність часопису. У
зверненні редколегії до читачів з-поміж іншого за-
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значалося, що «Літаври» є «незалежним аполітичним і надпартійним журналом, який міститиме
праці всіх робітників пера без огляду на партійну
чи групову приналежність, якщо ті праці не будуть
торкатися партійних чи групових справ і не будуть
суперечні з загальноукраїнськими інтересами» [16].
Упродовж нетривалого (в той важкий, треба
сказати, стресовий повоєнний час мало що могло
бути певним і довготривалим) існування часопис
ставив за мету публікувати «якісно бездоганні літературні твори»: вірші, оповідання, новели, нариси,
есеї, уривки з більших творів (повістей, п’єс, поем),
літературні біографії письменників, рецензії та
відгуки на книжки, спогади, літературно-критичні
й публіцистичні статті, а також хроніку літературного і культурно-мистецького життя в еміграції. Таким чином, на сторінках «Літаврів» уперше було
надруковано уривки з поеми «Попіл імперій» Юрія
Клена, «Золотий потічок» Олени Звичайної, літературно-критичні статті «Нотатки про український
роман» і «Стиль surmaderne» Івана Кошелівця,
статтю літературознавця В. Державина «Лірика Євгена Плужника», «Сніжні сонети» Ігоря Качуровського, поезії з книжки «На чужих дорогах» Бориса
Олександріва і твори багатьох інших авторів.
Значну увагу творці часопису приділяли
публікаціям перекладів із чужих мов (Рільке, Джон
Леман). Видрукувані тут і спогади про Богдана
Ігоря Антонича. Саме «Літаври» явили нам і Ю.
Клена-прозаїка: в 4-5 числі часопису опубліковане
його оповідання «Яблука» – дебют у прозі. «Це чи
не перший в українській літературі такий пізній дебют прозаїка, — зазначав Юрій Шерех. – А цей прозаїк обіцяв нам не менше, ніж поет» [17].
Постійні рубрики, такі, як «Рецензії»,
«Бібліографія», допомагають простежити за видавничим процесом того періоду, адже тут подано
відомості про книжки, що з’являлися друком тоді
не лише в Австрії, а й у сусідній Баварії. Скажімо,
в різних числах журналу вміщено рецензії чи
відгуки на такі видання: «Тигролови» і «Золотий
бумеранг» Івана Багряного, «Старший боярин» Тодося Осьмачки, «Відлітають птиці» Михайла Ситника, «Земля кличе» Петра Волиняка, «Українське
письменство» Б. Романенчука та ін. Широко, з номера в номер (постійна рубрика «Хроніка») обговорювалися різноаспектні проблеми новітнього
українського літературного руху. Зокрема, вміщено
повідомлення про з’їзди і конференції Мистецького
українського руху (МУРу), з’їзд поетів-початківців,
другий з’їзд Об’єднання працівників дитячої літератури ім. Леоніда Глібова (Берхтесгаден) та інші
помітні літературно-мистецькі події 1947 р. Такі
публікації допомагають відтворити хронологію тогочасного літературного життя. Низку статей присвячено обговоренню мовних проблем, що, як бачимо, були вкрай актуальними і в той час. Редакція
зазначала, що «Літаври», як зрештою і більшість інших видань української еміграції, дотримувалися
«академічного правопису ВУАН від 1929 р.».
Часопис був чулим і до висвітлення мистецького життя на теренах Австрії. Адже саме тут упродовж року – з початку заснування у 1946-му і до
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виїзду в Баварію – перебувала театральна студія під
керівництвом Йосипа Гірняка. Окрім матеріалів
про театральні колективи, журнал друкував огляди
мистецьких виставок, зокрема у Берхтесгадені, де
взяли участь Гніздовський, Крук, Мороз, Булавицький, Козак та інші відомі мистці. Саме на прикладі
мистецтвознавчих статей (насамперед про український еміграційний театр) Юрія Дивнича
(Лавріненка) можна простежити тяглість плідної
співпраці з «Літаврами» і цього письменника.
Бажанням Юрія Клена не розгубити спадщину
і традиції київських неокласиків позначено і зміст
редагованого ним часопису. Закономірно, що тут
опубліковано твори Миколи Зерова, Павла Филиповича, Михайла Ореста. Та й епіграфом до
«Літаврів», який відкривав кожне число, було
(звісно ж, не випадково!) взято рядки з поезії Миколи Зерова («Прекрасна плястика і контур строгий, / добірний стиль, залізна колія — / Оце твоя,
Україно, дорога»). Усе це ще раз доводило, що Ю.
Кленові й надалі було дороге його «неокласичне
минуле», з яким він ототожнював і себе, і редагований ним журнал. А ще в такий — єдино можливий
за тих обставин — спосіб він духовно наближав редаговані ним «Літаври» як до Європи, так і до
України. Тієї дорогої йому України, де «сонце вже
ніколи не загасне» і де він спізнав був усього: і «високих мурів чекістської в’язниці», і «затишку щасливої Лукрози» (Баришівки. — С.К.).
Перебуваючи в Австрії, Ю. Клен тужив за
Україною. Про це згадували згодом його
співпрацівники в редакції «Літаврів». Підтримував
взаємини переважно з Леонідом Мосендзом, який
жив недалеко, та ще з тими кількома літераторами,
з якими дещо раніше (так само на теренах Австрії)
видавав журнал «Звено». Однак назагал відчував
нестачу спілкування з письменниками української
еміграції, більшість яких мешкала все ж таки в Баварії, куди було нелегко перебратися.
Особливістю того часу було те, що, на відміну
від сьогодення, між Німеччиною і Австрією після
Другої світової війни пролягав міцний кордон, через який певний час не було навіть поштового
зв’язку, не те що вільного переїзду осіб. Утім, за
спогадами «українських Ді-Пі», кордон цей не був
герметично закритий і, заплативши місцевим
провідникам за послугу, дехто його таки перетинав.
Метою такого перетину було бажання долучитися
до громадсько-політичного й культурно-мистецького життя українців, яке в німецькій Баварії – на
тоді американській зоні – було помітнішим, аніж в
Австрії, переважна частина якої (крім Зальцбурга
та околиць) була французькою зоною.
«З людей, причетних до літератури, найавантурнішим у цьому показався Юрій Клен, – згадував
Юрій Шевельов. – Так, ніби дух оспіваних ним і
суто літературних конкістадорів жив у його
схудлому, виснаженому й хирляво-сутулому тілі,
дух переможців морів і пустель» [18].
Ю. Клен-редактор до неспокою переймався долею журналу. Робив це не задля стишення якихось
власних амбіцій, а щоб цьому єдиному в Австрії
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українському літературному журналові дати якомога триваліше життя. Дуже хотів, щоб «українська
еміграція Австрії» не лишалася «позаду від інших»,
докладав усіх зусиль для активізації літературного
життя, прагнув дати можливість літературним силам виявити себе і спонукав їх до творчої праці. А
коли пожертв українських установ і окремих
українців з тамтешніх таборів Ді-Пі не вистачало,
то оббивав пороги американських установ у Зальцбурзі, щоб здобути хоч якісь кошти на видавання
чергового (хоча б «ще одного»!) числа часопису.
Саме бажанням поширити журнал з-поміж
українців Баварії та можливістю спілкування з
ширшим колом українських літераторів і були
спричинені доволі часті подорожі Ю. Клена «через
кордон» — до сусідньої баварської землі.
Від’їжджаючи з цією метою до Мюнхена наприкінці літа 1947-го, він обіцяв редакційним
співпрацівникам провести заходи щодо поширення
там журналу і швидко повернутися. Вже з Баварії
писав листи на адресу співробітників: турбувався
долею журналу, уточнював дату свого повернення
— «кінець жовтня».
На жаль, повернення цього не сталося: саме в
той час Юрій Клен раптово захворів. Вологий жовтень, важкий гірський перехід кордону, негода далися взнаки. Він дістався Авгсбурга, куди й прямував, але за кілька днів згас у тамтешній лікарні
Адельгох від запалення легенів. За повідомленнями
української преси, земний шлях 56-річного Юрія
Клена – поета, перекладача, редактора – завершився о шостій годині вечора 30 жовтня 1947 р. Поховали його в понеділок 3 листопада на міському
цвинтарі Авгсбурга. До речі, за кілька метрів від
могили Ольги Косач-Кривинюк, рідної сестри Лесі
Українки...
Утім, після смерті Освальда Бургардта не зупинилося життя Юрія Клена. Воно утривалилося
публікаціями його творів, спогадами сучасників
про нього, оглядами творчості. І якщо преса
совєтської України зі зрозумілих причин навіть
слівцем не згадала про цю українську втрату, то в
еміграції не було, мабуть, видання, яке б не озвалося на смерть поета. «Літаври» (а після відходу Ю.
Клена вийшло ще одне число) опублікували спомини про головного редактора, які, зокрема,
містять подробиці його праці в редакції.
Смерть Ю. Клена стала великою несподіванкою для працівників журналу «Літаври», оскільки
редактор, прощаючись з ними (а було це вже в австрійському містечку Ляндек), перебував у найкращому настрої і був сповнений планів на майбутнє.
«Усміхнений і трохи задумливий виїжджав до Баварії з думкою повернутись, – згадували
співпрацівники Ю. Клена вже в посмертному числі
«Літаврів». – І ми чекали його. Не тільки тому, що
були його співробітниками, а просто тому, що ми
любили його, любили з ним поговорити, порадитися в літературних справах та послухати його
нові твори, які він зачитував нам на засіданнях редакційної колегії. І коли він виїздив до Баварії,
нікому й на думку не приходило, що ми його бачимо востаннє» [19].
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Зазначимо, що в поле зору нашої розвідки про
Юрія Клена потрапили не лише ті матеріали, які
друкувалися на сторінках «УВ», а й з інших
періодичних видань, анонси й огляди яких друкувалися в «УВ», а це у свою чергу дає нам можливість
суттєво доповнити хронологію життя і творчості
поета й перекладача, зокрема, й у справі укладання
повного
бібліографічного
покажчика
його
публікацій.
Таким чином, ми маємо інформацію й про те,
що, окрім публікацій у часописі «УВ», твори цього
письменника (поезії, оповідання, переклади з
німецької) й матеріали про нього з’явилися також в
«Арці» (скажімо, оповідання «Яблука»), «Літаврах», «Рідному слові», «Орлику», «Хорсі», «Літературному зошиті» тощо.
Варто зауважити, що саме на сторінках «УВ»
побачили світ і матеріали, які можна вважати одними з перших ґрунтовних оглядів творчості цього
письменника. Насамперед маємо тут на оці статті
Юрія Шереха, Володимира Міяковського (Порського), Юрія Лавріненка й Івана Кошелівця.
Публікації з ушанування пам’яті поета становлять окрему групу. Тут привертає увагу й те, що до
цього долучилося доволі широке коло українських
установ – організаторами цих заходів стали не лише
письменницькі об’єднання (Мистецький український рух, Спілка українських науковців, літераторів
і мистців в Австрії), Українська вільна академія
наук, яка створила комітет з увічнення пам’яті
Юрія Клена, а й Союз українок Австрії, низка інших безпосередньо не причетних до літератури
об’єднань з Німеччини, Австрії, Канади, США,
Швейцарії, Англії, Австралії тощо.
Спогади про Юрія Клена, зокрема фрагменти з
його останнього періоду життя і творчості, залишили Іван Кошелівець, Юрій Лавріненко, Юрій
Шерех. Поет Борис Олександрів наприкінці лютого
1948-го р. у таборах Ді-Пі Лексенфельда і Гельбурна (Австрія) виступив із рефератом на тему
«Юрій Клен – людина, поет, громадянин», який
було проілюстровано читанням поезій з «Каравел»
та уривків з поем «Прокляті роки» і «Попіл імперій». Згодом вечори, присвячені творчості Юрія
Клена, відбулися в Мюнхені, Філадельфії, НьюЙорку, Торонто та інших містах світу, про що «УВ»
також повідомили читачів.
Висновки
Cтудії матеріалів про Юрія Клена в часописі
«УВ» додають до біографії поета й перекладача малознані, а подеколи й зовсім нові, важливі для упорядкування хронології його життя і творчості
факти, які мали місце впродовж 1945–1947 рр.;
вони доповнюють хроніку його виступів перед громадою, вказують на джерела першопублікацій,
уточнюють адреси його перебування в Німеччині й
Австрії, розширюють наші знання про оточення
поета, збільшують список публікацій про нього
(причому не тільки в «УВ», а й в інших періодичних
виданнях діаспори), відтворюють картину вшанування пам’яті поета в колі закордонних
українців.
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А ще ці матеріали передають атмосферу тієї
повоєнної Західної Європи, де в таборах Ді-Пі жили
тисячі українців, для яких творчість Юрія Клена
стала не лише «спадщиною талановитого поета», а
й тим важливим стимулом, що допомагав їм, долаючи важкі умови «нових обставин», жити на чужині з рідним словом, з Батьківщиною в серці.
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Анотація
У статті досліджено передумови формування та розвитку заочної юридичної освіти в Україні. Крім
того, проаналізована правова природа дистанційного навчання в контексті реформування юридичної
освіти з урахуванням зарубіжного досвіду. Виявлено, що з формуванням глобального освітнього простору,
змінюється завдання академічного навчання, яке вимагає застосування інформаційних технологій.
Abstract
Article deals with prerequisites of correspondence legal education’s formation and development in Ukraine.
In addition, the legal nature of distance learning in the context of legal education reform has been analyzed, taking
into account foreign experience. It has been found that with the formation of the global educational space, the task
of academic training was changing due to requirements of the information technologies’ usage.
Ключові слова: заочна юридична освіта, дистанційне навчання, заочне навчання, вища освіта без
кордонів.
Keywords: correspondence legal education, distance education, correspondence education, higher education
without borders.
Постановка проблеми. Завдяки появі та розвитку інформаційних технологій з’явилася новітня
форма освіти – дистанційне навчання, яке набирає
обертів у всіх країнах світу, зокрема і в Україні. Також підставою такого активного розвитку та удосконалення освіти стало поширення короновірусної
хвороби. Суспільство вимагає нової, якісної освіти,
яка б відповідала потребам сучасної людини та забезпечувала конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринках праці. Триває дискусія щодо скасування заочної освіти, як неефективної, але на наше переконання, історичний аналіз
формування та розвитку заочної юридичної освіти
дозволить привернути увагу до такого явища, як доступ до правових знань для осіб, що поєднують роботу з навчанням або мають потребу у вдосконаленні своїх компетенцій та сформувати сучасне бачення організації такої можливості.
Стан дослідження. Вітчизняна наука завжди
приділяла багато уваги проблемам освіти, проте самостійних досліджень, присвячених історії виникнення і розвитку безпосередньо заочної юридичної
освіти виявити не вдалося. Серед дослідників історії, філософії та правових засад вищої освіти, в
тому числі заочної та дистанційної, можна зазначити праці О. Василенко, Ю. Гальонкіна, Н. Жевакіна, В. Нестеренко, У. Парпан, С. Путеєва, І. Шамсутдинова, Ю. Шемшученко.
Мета статті - охарактеризувати та проаналізувати об’єктивні передумови формування заочної

юридичної освіти в Україні та проаналізувати правову природу дистанційного навчання в контексті
реформування юридичної освіти.
Виклад основного матеріалу. Прийнято вважати, що перші паростки заочної освіти можна спостерігати з другої половини ХІХ століття. Поява заочної форми навчання відноситься до 1856 р. коли
у Німеччині, в Інституті Туссена і Лангеншейдта
відкрились заочні курси навчання іноземній мові.
Поступово в тій чи іншій мірі, праобрази заочної
освіти з’являлися в інших країнах: Великобританії,
Канаді, Росії, СРСР, Франції, Швеції та інш. [16,
c.11].
Заочна форма навчання, яка зародилася з екстернату, спочатку мала на меті забезпечити широкі
можливості для отримання освіти та можливість
підвищити кваліфікацію жителям віддалених регіонів, інвалідам, молодим матерям та іншими групами населення, які не мають інших можливостей
навчатися; вона покликана підвищувати освітній,
професійний і загальнокультурний рівень населення при порівняно невеликих витратах; задовольняти потреби особистості і економіки в кваліфікованих фахівцях, зміцнювати зв'язки освіти з виробництвом [14, c. 11-12].
Переконливим є погляд В.В. Нестеренко стосовно того, що заочна форма навчання виникла і почала розповсюджуватись як засіб подолання труднощів здобуття освіти за ознаками: статі; віддаленості перебування від центрів освіти; доступності

50
для широких верств населення [9, c. 22]. Отже, заочній освіті передували різні види самоосвіти з використанням допоміжної літератури та посібників,
за допомогою листування.
Пальма першості в заснуванні самостійних заочних вищих навчальних закладів належить колишньому Радянському Союзу. Тут вища заочна
освіта почала формуватися в другій половині 20-х
років ХХ ст. У середині 60-х рр. У СРСР нараховувалося 11 самостійних заочних вищих навчальних
закладів і заочні відділення майже у всіх університетах та інститутах. Після Другої світової війни за
прикладом Радянського Союзу почали розвивати
заочну освіту й країни Східної Європи [6, c. 136].
У СРСР система заочної освіти бере свій початок з 1919 р., коли керівництвом країни було прийнято рішення про надання всебічної допомоги в самоосвіті робітників і селян. При вузах почали відкриватися заочні курси – іноземних мов,
радянського будівництва та інші, але всі вони були
спрямовані на підвищення кваліфікації. В УСРР заочна форма освіти з’явилась в 1927 році, як заочні
курси підвищення кваліфікації працівників та керівного апарату для промислових підприємств. Цей
факт є достатньо обґрунтованим, адже з розвитком
промисловості не вистачало інженерно-технічних
та професійно-робітничих кадрів.
Одночасно зі стаціонарними вищими навчальними закладами наприкінці 20-х років у республіці
набула поширення заочна освіта, яка з часом стала
важливим каналом підготовки кадрів без відриву
від виробництва. Історія цієї форми навчання
майже до 1938 р. рясніє всілякими реорганізаціями
і перебудовами. Недостатність належного досвіду
приводила до безперервних пошуків найбільш доцільних форм організації заочного навчання [2, c.
180].
Першим законодавчим актом про заочну
освіту стала постанова Раднаркому РРФСР від 3 березня 1931 р. «Про систему заочного навчання».
Вище заочне навчання на початку свого існування
мало ряд наступних недоліків: відсутність єдиного
керівництва заочною системою освіти; єдиних правил прийому, адже студенти приймались на навчання протягом року; були різні строки навчання;
відсутність штатних викладачів; незабезпеченість
підручниками, посібниками та іншими методичними матеріалами; відсутність заліково-екзаменаційних сесій (студенти складали іспити за допомогою виконання письмових робіт).
Відтак, керівництво державою повинно було
реагувати на зазначені недоліки шляхом прийняття
відповідних нормативних актів. У зв’язку з викладеним вище, 29 серпня 1938 року була прийнята
Постанова Ради народних комісарів СРСР № 951
«Про вище заочне навчання», яка викривала вагомі
недоліки заочної освіти та закріплювала норми, які
повинні були покращити організацію заочної
освіти в країні. До таких нововведень відносили: 1.
Загальне керівництво заочною освітою покладалось на Всесоюзний комітет у справах вищої школи
при РНК СРСР, включивши її в загальну систему
підготовки спеціалістів вищої кваліфікації; 2. Були
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закріплені наступні дві організаційні форми вищих
заочних навчальних закладів - заочні відділення
при стаціонарних вищих навчальних закладах та заочні інститути; 3. Була встановлена чітка номенклатура спеціальностей. Юристів та економістів повинні були готувати в соціально-економічних вищих навчальних закладах; 4. Затверджений список
самостійних заочних навчальних закладів, серед
яких Всесоюзний юридичний заочний інститут Наркомюста СРСР (ВЮЗІ), Всесоюзна заочна правова
академія Наркомюста СРСР; 5. Були встановлені
терміни прийому на навчання на заочній формі і
вона збігалася з денною формою; 6. Закріплювалась
вимога у необхідності розробити навчальні плани
на основі планів для денної форми навчання та закріпити курсову систему організації навчальної роботи; 7. Встановити обов'язкову очну здачу іспитів
і заліків з усіх дисциплін навчального плану та термін сесії повинен бути 20-30 навчальних днів; 8. Заочникам університетів, педагогічних, економічних,
юридичних та сільськогосподарських інститутів і
відділень надавати для здачі державних іспитів місячну відпустку зі збереженням заробітної плати за
місцем постійної роботи, а також забезпечити заочників навчально-методичною літературою та інш.
[10].
Певне уявлення про кількісні показники дають
наступні дані, а саме, що на початок 20-х років ХХ
століття система юридичної освіти була не розвинутою, у зв’язку з відсутністю необхідності підготовки юристів. Вже в 30-х роках у радянської влади
виникає гостра необхідність у фахівцях у сфері
права. Так, на кінець 1938 року лише 6-7 % працівників суду мали вищу юридичну освіту, а 60 % взагалі не мали ніякої юридичної освіти. В 1938 році
завершили навчання у Всесоюзній правовій академії та юридичних інститутах всього 420 юристів.
Випускників було направлено на роботу: членами
верховних судів союзних та автономних республік
– 16 осіб, членами обласних судів – 52 особи, народними суддями – 44, членами колегій захисників –
72, нотаріусами – 21 особу; на педагогічну роботу
(директорами і викладачами правових шкіл) – 16
осіб; в аспірантуру – 72 особи [15, c. 26].
5 березня 1935 року була прийнята постанова
ЦВК СРСР (№ 2) та РНК СРСР (№ 389) «Про заходи щодо розгортання і поліпшення правової
освіти» [11]. На виконання вказаної постанови у
1937 р. було організовано Харківський юридичний
інститут на базі існуючого у Харкові з 1933 р. Всеукраїнського комуністичного інституту радянського будівництва і права. У цей же час почали діяти
Харківський філіал Всесоюзного юридичного заочного інституту, а у Києві – Український філіал Всесоюзної правової академії (1939) [17, c. 21].
Починаючи з 40-х років починається бурхливий розвиток заочної та вечірньої форм навчання.
Станом на 1940 р. система заочної юридичної
освіти складалась з Всесоюзного юридичного заочного інституту з його 15 філіалами на території
СРСР, в тому числі у Харкові, окремі філіали інститутів мали консультаційні пункти; Всесоюзна за-
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очна правова академія з її 10 філіалами, в тому числі у Києві; двухрічні заочні юридичні школи в усіх
союзних республіках (в 1939 р. їх було 10) [7, c. 12].
Так, Козлов, у своїй статті, яка була опублікована у журналі «Радянська юстиція» в 1940 році, зазначав, що заочна юридична освіта повністю себе
виправдала та стала однією з основних форм підготовки і перепідготовки юридичних кадрів. Але також були визначені недоліки роботи закладів у підготовці юристів: незадовільне керування роботою
студентів; неявка студентів на екзаменаційні сесії;
недостатність методичного забезпечення навчального процесу; слабка виховна робота серед студентів-заочників; не виконання навчального плану по
письмовим роботам, а також відсутність занять з
іноземної мови [7, c. 13].
Німецько-радянська війна та німецька окупація на декілька років зупинили розвиток вищої
освіти в Україні. Усі вузи були евакуйовані у східні
райони СРСР і тільки у кінці 1943 р. почали повертатися в рідні міста. У повоєнний період Україна
потребувала багато фахівців з вищою освітою задля
встановлення зруйнованого народного господарства. Однак відсутність коштів і фінансування загалом призвело до того, що у 1946 р. прийнято постанову про розвиток заочної освіти для молоді, яка
бажала здобути спеціальність без відриву від виробництва. Завдяки цій постанові у 76 вузах республіки почали діяти заочні відділення [13, c. 30].
Наприкінці війни, а саме 24 березня 1945 р.,
Рада Народних Комісарів РСР і Центральний Комітет КП(б)У прийняли спеціальну постанову про поліпшення заочної освіти в республіці. РНК УРСР і
ЦК КП(б)У зажадали від Управління у справах вищої школи відновити підготовку спеціалістів без
відриву від виробництва у вищих навчальних закладах республіканського підпорядкування і порушити клопотання перед Всесоюзним Комітетом у
справах вищої школи про відновлення мережі заочної освіти при інститутах союзного підпорядкування, що знаходяться на території України. 29 квітня 1946 р. Рада Міністрів СРСР у постанові «Про
заочну підготовку спеціалістів» і Рада Міністрів
УРСР в аналогічній постанові від 22 серпня 1946 р.
відзначили, що організація вищого заочного й вечірнього навчання повністю себе виправдала [3, c.
31].
В 1946 р. при 51 вищому навчальному закладі
республіканського і 25 союзного підпорядкування
діяли заочні відділення. Вони функціонували при 6
університетах, 20 педагогічних, 17 вчительських, 5
сільськогосподарських та інших інститутах. При 21
вузі працювали навчально-консультаційні пункти.
На кінець четвертої п’ятирічки контингент заочників досяг 48576 чол. на вечірніх відділеннях навчалось 3978 чол. Протягом п’ятої п’ятирічки контингент студентів-заочників подвоївся, а кількість студентів-заочників зросла більш як у три рази [3, c.
32].
Але не все так було безхмарно стосовно відновлення юридичної освіти в УРСР та підготовки фахівців у сфері юриспруденції. Постановою Політ-
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бюро ЦК КП(б)У «Про стан роботи з керівними кадрами в органах юстиції УРСР» від 29 квітня 1947
р. було піддано критиці діяльність Міністерства
юстиції УРСР, в тому числі з питання стосовно організації юридичної освіти, особливо щодо підготовки кадрів для органів юстиції. В досліджуваному
документі було зазначено, що юридичні інститути і
юридичні факультети державних університетів України не стали ще основним каналом підготовки
юристів високої кваліфікації, в ряді вищих юридичних навчальних закладів мало викладачів кваліфікованих у сфері юриспруденції, в силу чого рівень
вищої юридичної освіти все ще є достатньо низьким. Також, встановлювалось, що понад 70% народних суддів не мають навіть середньої юридичної освіти. За 1946 р з 1309 народних суддів змінилося 333, або 25,4%. Найбільша змінюваність
народних суддів мала місце в Житомирській області - 45%, Запорізькій - 40%, Вінницькій - 36,7%,
Тернопільській - 34,1%, Рівненській - 30% [5, c.
489-490].
Звичайно, що вирішення питання підготовки
необхідних правничих кадрів після війни покладалось на заочну юридичну освіту, але і вона в більшій мірі мала формальний характер.
Постановою Політбюро ЦК КП(б)У «Про стан
роботи з керівними кадрами в органах юстиції
УРСР» від 29 квітня 1947 р. Міністерство юстиції
зобов’язували в найближчі 4-5 років забезпечити,
щоб всі народні судді мали, як мінімум, середню
юридичну освіту або перепідготовку на 9-місячних
юридичних курсах, для цього закріплювались наступні кроки: а) підвищити вимогливість до працівників органів суду і юстиції шляхом широкого залучення їх до заочної юридичної освіти, встановивши суворий і систематичний контроль за
виконанням ними навчальних планів; б) організувати в 1947 р для підвищення юридичної кваліфікації народних суддів, районних прокурорів і слідчих
курси перепідготовки юристів з дев'ятимісячним
терміном навчання в м. Харкові; в) з огляду на необхідність підвищення рівня підготовки юристів,
що випускаються з 2-річних юридичних шкіл, зобов'язати Міністерство юстиції УРСР приймати в
школи лише осіб, які мають закінчену середню
освіту, у віці не молодше 23 років, що володіють
досвідом партійної, радянської та громадської роботи. Вжити заходів до створення необхідної навчально-виробничої бази (Кабінети, наочні посібники, бібліотеки) в наявних юридичних школах і
поліпшити матеріально-побутові умови студентів;
г) систематично практикувати стажування та семінари при обласних судах і управліннях Міністерства юстиції з народними суддями і судовими виконавцями, які не мають юридичної підготовки і достатнього досвіду в роботі [5, c. 494].
В 60-тих роках йшла велика робота по створенню загальнотехнічних факультетів. Які готували заочників у два етапи: на першому вони одержували загальнонаукову та загально інженерну підготовку, а на другому – спеціальну фахову. За
таким же принципом, з метою поліпшення заочної
педагогічної, юридичної, аграрної та інших були
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створені загальнонаукові факультети. У 1962 р. на
Україні відкрито 55 таких факультетів, на яких навчалося 44 тис. чол. [3, c. 268]. Проте у свої роботі
такі факультети мали багато проблем, адже створення уніфікованого плану для всіх спеціальностей
не мало успіху. Таким чином, були розроблені навчальні плани для чотирьох відділень: гуманітарного, математичного, агробіологічного та економічного. Але і це не дало очікуваних результатів.
Враховуючи вище викладене, Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР невдовзі
припинило навчання на загальнонаукових факультетах юристів і вже з 1966 р. повернулись до звичайних планів по кожній спеціальності [3, c. 268].
У 70-х роках XX ст. традиційна заочна освіта,
коли студенти навчаються тільки заочно, почала
змінюватися в Україні очно-заочною з використанням сесійного режиму. Для так званої «консультаційної моделі» заочного навчання, яка переважно
використовувалася, характерні досить тривалі сесії
з відрядженням студентів. Заняття, консультації та
екзамени займали до 25% всього часу навчання.
Протягом навчального року один чи два рази заочники збираються на заліково-екзаменаційні сесії,
під час яких проводяться установчі лекції оглядового характеру, індивідуальні консультації, виконуються лабораторні та практичні роботи, складаються заліки та іспити. Програми та підручники
були спільними для денних та вечірніх ВНЗ [1, c.
171].
Незважаючи на певні здобутки радянської вищої школи, її характер і напрями розвитку носили
не загальнолюдський, а мілітаристський характер.
Більшість учених-гуманітаріїв працювало не над
новими концепціями поступу суспільства, їх основне завдання полягало у критиці капіталістичного
способу життя, звеличенні партії і радянських догм
[13, c. 111].
З прийняттям незалежності України, заочна
форма навчання залишилась нам у спадок від попередньої освітньої системи. Частина елементів цієї
форми навчання проходить суттєву трансформацію, але досвід накопичений попередньою системою вищої освіти у поєднанні з сучасними здобутками європейської освіти надає можливість удосконалення сучасної вищої освіти. Потрібно зазначити,
що заочна форма навчання ще не втратила всіх
своїх пріоритетів, але не задовольняє потребам якісної підготовки фахівців і може бути замінена дистанційною формою навчання.
Кучеренко Н.В. виділяє три основні напрямки
модернізації вищої освіти в Україні. Перший – системне вдосконалення національного освітнього
простору; другий – використання досвіду, накопиченого попередньою системою вищої освіти; третій
– застосування ефективної освітньої системи закладів вищої освіти з дієвою економікою та управлінням, яка б відповідала сучасному постіндустріальному суспільству й інтересам особистості [8, c.
171].
На свiтoвiй юридичнo-oсвiтянськiй аренi диверсифiкацiя пoв’язана з глoбалiзацiєю свiтoвoї
екoнoмiки. Пoтреби глoбалiзацiйнoгo свiту не мoже
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бути задoвoленo класичними oсвiтянськими закладами i традицiйними метoдами викладання, тoму
пoширеними стають дистанцiйнi фoрми навчання,
комп’ютерні технології, форми навчання в режимi
oнлайн. Виникають нoвi структури, якi спецiалiзуються на наданнi oсвiтнiх пoслуг. Таким чинoм, виникає «вища oсвiта без кoрдoнiв», яка вивoдить на
ринoк нoвих дiйoвих oсiб i нoвi навчальнi заклади,
як-oт: вiртуальнi унiверситети; лiцензiйнi абo франчайзингoвi унiверситети; кoрпoративнi унiверситети; oфшoрнi зoни вищoї oсвiти; кoнсoрцiуми
унiверситетiв;
кoмпанiї,
бiблioтеки,
музеї,
oрганiзацiї, пoв’язанi з дiяльнiстю ЗМI; брoкери у
сферi oсвiти [4, c. 138].
Важливим та цікавим є досвід зарубіжних держав у підготовці юристів за допомогою дистанційних технологій. На нашу думку, можна визначити
наступні типи дистанційної освіти у підготовці
юристів: підготовка юристів за освітніми програми
та удосконалення професійних компетенцій за сертифікаційними програми, он-лайн курсами, модулями тощо.
Освітні програми можуть бути двох типів, а
саме ті, які складаються власне з дистанційних курсів та змішані (blended learning), які поєднують
звичайні заняття та навчання онлайн. За такими
програмами в зарубіжних університетах готують
бакалаврів, магістрів та PhD. Наприклад, Відкритий
університет Австралії (Open University Australia)
пропонує освітні дистанційні програми від відомих
австралійських університетів. Важливим фактом є
те, що студент може обрати курси різних університетів і таким чином збудувати свою особисту освітню траєкторію навчання. Щодо юридичної освіти,
то Відкритий університет Австралії пропонує програми по підготовці бакалавра права, бакалавра
кримінології та кримінального правосуддя, бакалавра кримінального правосуддя, бакалавра-дослідника в галузі безпеки, магістра кібербезпеки, магістра права зі спеціалізацією у сфері міжнародного
права та міжнародних відносин. Наприклад, Німеччина є більш консервативною країною у сфері дистанційної освіти, тому підготовка юристів онлайн
здійснюється в єдиному державному університеті –
Хагенський дистанційний університет (Fern
Universität in Hagen).
Другим блоком онлайн-навчання можна виділити модулі, сертифікаційні програми, онлайн курси. Завершаючим етапом такого навчання є отримання, як правило, сертифікатів. Так, канадський
Університет Атабаски (Athabasca University) пропонує міждисциплінарну програму у сфері трудових відносин в соціальних, правових, політичних та
економічних контекстах, яка розроблена для профсоюзних працівників, менеджерів, працівників у
відділах кадрів та інших. Наприклад, у англійському Відкритому університеті (Open University),
який був заснований ще у 1969 році, запропоновано
онлайн курси з кримінології і права, права і французької мови, права і німецької мови, права і іспанської мови.
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Звертаючись до іноземного досвіду, потрібно
зазначити, що університети розвинених країн віддають перевагу у підготовці юристів на очній формі
навчання, але не відкидають можливість створення
і існування віртуальних університетів, як майданчиків для професійних дискурсів, платформи нових
знань та обміном ними.
На наше переконання, формування глобального освітнього простору вимагає підготовку фахівців та професіоналів у галузі права за змішаною
системою, яка б включала заняття на денній формі
навчання – це такі заняття, як модельні судові засідання, кейси, рольові ігри, окремі заняття, які передбачають формування критичного мислення, робота у юридичних клініках, робота в малих групах
та інші види занять. За дистанційною формою навчання – лекції, практичні і семінарські заняття, які
передбачають виконання завдань, проходження тестування, вивчення вибіркових дисциплін. Третьою
компонентою, яка буде остаточно формувати особисту траєкторію студента, як фахівця є практична
складова освітнього процесу, яка передбачає закріплення практичних навичок та компетенцій у професійній сфері.
Сьогодення характеризується тим, що освоєння єдиної професії не може забезпечити стабільність у працевлаштуванні, у тому числі у сфері
права. Більшість сучасних професій вимагає дуальності знань і отриманих нових компетенцій у процесі навчання. Розвинуті країни пропагують навчання протягом всього життя (lifelong learning) та
створення особистих освітніх траєкторій, щоб бути
витребуваним фахівцем. Як доводить досвід, ефективними засобами є курси підвищення кваліфікації,
проходження сертифікованих програм на онлайн
платформах у поєднанні з практичною діяльністю.
Висновки. Підсумовуючи, можемо зауважити,
що передумовою для формування та розвитку заочної юридичної освіти стала потреба у відповідних
кадрах та об’єктивна ситуація пов’язана із фактичним виконанням обов’язків посадових осіб без відповідної освіти. Беззаперечним фактом є те, що заочна юридична освіта, порівняно з іншими формами навчання, мала свої переваги та недоліки, але
з формуванням глобального освітнього простору,
змінюються завдання академічного навчання, що
вимагає застосування інформаційних та комунікаційних технологій з урахуванням традицій національної освіти у поєднанні з сучасними здобутками
європейської освіти.
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Abstract
This article explores the nature and extent of a sportsman’s civil liability to his injured fellow contestants. It
is noted that injuries are a normal incident of much sporting endeavours and the violence on the playing field is
regarded as part of the game. The general principle, confirmed by analysis of sporting cases, is that by taking part
in the game, the injured participant assumed and accepted inherent risks of injury associated with the sport. We
find out that athletes’ consent and sporting inherent risks cannot be assessed overly subjectively to point that they
equate to immunity from suit. This article also examines an athlete’s behaviour which might be considered unlawful in the context of sports competitions and objective criteria which provide optimal rationale for assessing participant’s liability. Attention is drawn to the rules, the playing culture of the game and the duty of athletes’ care.
We determine that reckless disregard in sport is a failure by the professional competitor to exercise that degree of
care which was appropriate in all the circumstances or his acting in a way to which the other athletes cannot be
expected to have consented. Also, we assert that despite a high threshold for liability arising out of participation
in sport, the proof of conduct that amounts to reckless disregard for the fellow contestant’s safety may allow to
proving a breach of duty in many cases.
Keywords: civil liability in sport, athletes’ duty of care, inherent risks, reckless disregard for the safety
Introduction
Millions of athletes suffer sports-related injuries
and receive treatment in emergency departments. [1]
Martial arts, boxing, hand-to-hand fight, ice-hockey,
heavy athletics are sports with the highest injury rates.
Boxing is the obvious example, when “part of the very
object of the game is to land blows on one’s opponent
(with the inevitable consequence of causing injury of
one form or other).” [2] In golf, a number of cases have
concerned wayward balls causing injuries. Football,
“with its constant blocking and tackling, is a sport that
inevitably inflicts a significant amount of physical
damage on its participant, even when the sport is playing within the rules.” [3] Many sports involve invasion
of physical integrity. The nature of the enterprise often
involves risk of serious injury. [4]
In general, “sport is an environment where players
frequently act and react in the heat of the moment.” [5]
And this environment “is patently designed to result in
injury, an inevitable by-product of the high-speed collisions of two determined players. Tackling a ball carrier means forcibly pushing or dragging him to the
ground, an inherently unsafe and potentially injurious
act. [6] On this basis, the key legal question arises,
whether or not the injury received in sport should be
recovered and recompensed.
The main purpose of the article is, therefore, to
explore the nature and extent of a sportsman’s civil liability to his injured fellow contestants.
Presenting main material
In the sports law doctrine, it is generally recognised that “injuries are a normal incident of much sporting endeavours and the fact is that accidents regularly
occur without liability being established against anyone
for their consequences.” [7] Violence on the playing
field may have been regarded as simply part and parcel
of the game and something to be accepted to a great
extent. [8]

There is also extensive jurisprudence when athletes failed to establish liability on the grounds that
“sport is itself an inherently risky occupation and individual is taken to have accepted what is termed a natural level of injury risk. [9] The general principle, followed in a number of sporting cases, is that by taking
part in the game, the injured participant assumed and
appreciated the accepted inherent risks of injury associated with the sport. [10]
Undoubtedly, in most sports jurisprudence the injury is caused by an ordinary incident of the game,
where the competitors are going “all out” to win and
thus may “in the agony of the moment” [11] have little
time to think or react. We do agree with scholars and
sports legal practitioners that impulsive acts in the heat
of the moment, and “instinctive reactions are not such
as to give rise to liability in law.” [12]
The recognition of sport’s social utility, the public
interest benefits, physical well-being and, at the same
time, voluntary consent to the possible infliction of injury caused by the incidents of the game justify the
common position of ordinary courts when they deny the
claims for recovery in sport.
However, it is not just and fair to exclude the recompense for injuries sustained in the course of sporting
activity entirely. Well-known cases, when the boxer
Mike Tyson bit the ear of Evander Holyfield [13] or in
Lane versus Holloway [14], (where the plaintiff challenged the defendant to a fight after one of them had
referred to the other’s wife as a “monkey-faced tart,”
[15] in the course of which the plaintiff was injured by
a severe punch in the eye), are examples when the athletes were held liable for the infliction of injury to
health of other participants.
In our opinion, intentional infliction of injury to
person’s health on the field of play, which is not inherent in the game, remains as much subject to the law as
any other tort in any other circumstances. Moreover, we
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do not agree that an athlete consents to his opponent’s
conduct that the rules of the game expressly prohibit.
We argue that even in the “contact sports such as
football, rugby etc,” [16] it is still possible to establish
liability in the case the actions of the athlete are outside
the rules of the game.
Games are the serious business of life to many
people. It would be extraordinary to say that people
could not recover from injuries sustained in the business of life, whether that was football, or motor racing,
or any other of those pursuits which were instinctively
classed as games but which everyone knew quite well
to be serious business transactions for the persons engaged therein. [17]
In Caldwell versus Maguire [18], the court extracted principles that could be applied in assessing unlawful behaviour in situations of competitive sport. The
key directions of them say that each contestant in a lawful sporting contest owes a duty of care to each and all
other contestants. The duty is to exercise in the course
of the contest all care that is objectively reasonable in
the prevailing circumstances for the avoidance of infliction of injury to such fellow contestants. [19]
To incur liability in such inherently dangerous
sporting activities as boxing, the defendants’ actions
would be necessarily outside the playing rules of the
sport. Of course, there is no place for the ordinary negligence standard in the sporting context. However, particular factual circumstances (an intentional foul or
mistake) may be enough to give rise to liability for the
injuries caused by one sports participant against another.
In academic/doctrinal debates, it has been presumed that the imposition of legal liability among athletes might well alter fundamentally the nature of the
sport by deterring participants from activity that falls
close to a prescribed rule. Certain conduct which may
constitute a “foul” or “penalty” under the particular
rules of the sport does not necessarily render the conduct beyond justification under the consent defense
[20]. The foul play has also often been regarded as being “part and parcel of the game, or as part of “the culture of sport” and something that participant have to accept too. No one would suggest that the duty of care
owed by one competitor to another should extend to a
duty never to commit a foul” [21].
It should be pointed out in this context that our position regarding the possibility to impose civil liability
sanctions upon the athletes does not encompass the
“routine rules violations” within the “parameters of athletes’ expectations” which are a common occurrence in
sport. Only when a competitor’s misconduct was “obviously outside the normal expectations of participants,
“unexpected and unsportsmanlike,” [22] constituted
“undue violence or unfair play,” [23] is liability appropriate.
In our opinion, reckless disregard of the rules may
cause catastrophic damage to the athletes’ health. Each
sports participant should “reasonably have in contemplation” [24] other athletes who are closely and directly
affected by the competition. A relationship between
athletes during the game definitely gives rise to a duty
of care, breach of which sounds in damages.
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There must always be observed “a line beyond
which the risk of injury should not have to be accepted.
In the case of a particularly bad foul, involving obviously blameworthy conduct, it will be possible to prove
a breach of the duty to take reasonable care by one of
the participants in the game, thus rendering him liable
for injury caused to a fellow competitor. [25]
Every contestant in a lawful sporting contest owes
a duty of care to his fellow contestants, the scope of that
duty is to exercise in the course of the contest all care
that is objectively reasonable in the prevailing circumstances for avoidance of infliction of injury to such fellow contestants. [26]
Breach of duty is assessed with reference to the
ordinary, prudent person taking reasonable care in the
circumstances of sport in leading English case
Wooldridge versus Summer. [27] The standard of care
in the circumstances of sport was framed in the following terms. If the conduct is deliberately intended to injure someone whose presence is known or is reckless
and in disregard to safety of others so that it is a departure from the standard which reasonably be expected in
anyone pursuing the competition or game, then the performer might well be liable for any injury his act
caused. [28]
In the opinion of the judge in the above-mentioned
case, failure to exercise reasonable care – is a very blatant disregard of the safety of other participants.
The standard of care in sport is modified and
higher than that which normally applies [29] in usual
relationship. It includes an individual contestant’s obligation not only to compete for the best possible placing
but to ride within the rules and the standards, skills and
judgements of professional athlete, which are “all as excepted by fellow contestants.” [30]
A number of commentators have stated that at the
higher end of the threshold of liability, recklessness is
used to indicate whether the defendant’s conduct was
“out of all proportion to the occasion.”[31] Thus, the
recklessness can be used as an evidential guide to the
objective assessment of the appropriate degree of care
in the prevailing sporting circumstances. Another guide
as to the standards of reasonableness expected of those
who operate in the fields [32] is provided by the rules
laid down by sports professional bodies.
In terms of theoretical coherency, the jurisprudence in the common law countries, on sports participant liability can be said to be underpinned by a recognition that “sporting ventures” are an example of their
Fletcher’s “reciprocal risk taking”. [33] In other words,
in a competitive sport “each participant contributes as
much to the community of risk as he suffers from exposure to other participants” and thus liability should
attach only to harms resulting from activity “that unduly exceeds the bound of reciprocity.” [34]
Comparing with Ukraine, this jurisdiction is not so
litigation friendly one. The threshold for liability arising out of participation in sport is even higher. However, according to our approach, the proof of conduct
that “in point of facts amounts to reckless disregard for
the fellow contestant’s safety” [35] may allow to prove
a breach of duty in many cases.
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Conclusions
Careful analysis of the case law and statistics surrounding tort and compensation in sport reveals that
athletes consent to certain kind of violence is ordinarily
and reasonably incidental to, and contemplated by, the
playing of the game.
Reasonable sports participant is somewhat unreal
because the “one thing that makes sport a special and
unique form of human experience may be that participants are free to be unreasonable.” [36] On the other
hand, that freedom to be unreasonable on the sports
field cannot be assessed overly subjectively to the point
that it equates to immunity from suit. Conduct not ordinarily incidental to the playing of the game is a useful
evidential indicator of breach of duty. [37]
It is suggested that in order to secure optimal rational for assessing participant’s liability the evidential
test of reckless disregard should be embedded in a number of objective criteria, such as the rules and playing
culture of the game. [38] Together these criteria would
assist in indicating to a tribunal of fact when an athlete’s behaviour might truly be considered unlawful in
nature. An obvious breach of the athlete’s duty of care
towards the fellow contestant, the facts of serious and
dangerous foul play which showed a reckless disregard
of other participants’ safety “fell far below the standards which might reasonably be expected in anyone
pursuing a game” [39].
Reckless disregard in sport is a failure by the professional competitor to exercise that degree of care
which was appropriate in all the circumstances or his
acting in a way to which the other athletes cannot be
expected to have consented. When injuring athlete was
acting outside the rules and playing culture of the game,
the civil liability between competitors may arise. At the
same time, the civil law as a remedy to obtain compensation for injuries in sport requires recklessness or intentional conduct.
Although the sport should be treated differently,
the damages are still to compensate the injured athletes
for the losses caused in the course of the competition
and an effective remedy to preclude future harm.
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