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РЕ0А606ІСАІ. ЕІ\МКОММЕІ\ІТ ОР ТНЕ ІІІЧІУЕКЗІТУ А5 А СОМОІТЮМ 
ОР ТНЕ РКОРЕ55ЮМАІТКАІІЧІМ6 ОР РІІТІІКЕ ТЕАСНЕК5 

ОР Р0КЕІ6М ЦШ61ІА6Е5

Уагоз\ач СНЕКNVОNКОV (Кігомодгад, Окгаіпе)

I I  кап Ьееп апаїугесі ґке сопсері о / "ресІа§о§ісаІ ипіуепііу ’х етігоптепі", ііх скагасІегІА'Іісх апсі Іке 
тозі ітрогіапі іп/іиепсе оп Іке яуяіет о / Ігаіпіп§ о/[иіиге Іеаскегх о //огеі§п Іап§иа§е8 ап кщк зскооі 
есіисаііопаї ітіііиіез. Тке аиіког кап Ьееп Ікогои§кІу гезеагскесі Іке сопіепі апсі Іке хігисіиге о / Їкі8
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сопсері; іїе/теії апй йехсгіЬей іке тат іурех о /  іке іп/іиепііаі етігоптепіх апй іке рго/еххіопаі ігаіпіпд 
(рейадодісаі, ейисаііопаі, хрееск, іапдиа-йійасіісаі, хресіаііу сгеаіей); оиіііпей іке таіп сотропепіх о/іке 
хіийіей /огтаііоп (хресіаііу сгеаіей етігоптепі); апаіугей іке т расі о /  іке тохі е//есі^е "рейадодісаі 
хухіет". Лссогйіпд іо іке йосіогаі йіххегіаііоп гехеагск мах іі ках Ьееп сопйисіей іке пехі хіаде о /  іке 
рейадодісаі ехрегітепі (іке іп/іиепсе о /  хресіаі етігоптепі) аі іке імо иппегхіііех: Ойехха апй 
Кі^оVо^^ай ипмегхіііех.

Ре1їм п2 ої ІНе ргоЬІет ап і {Не апаїухіх ої Ше Іахі гезеагсЬез ап і іпіЬИсаІіопх. Опе оґ іЬе ргіогіііе8 
оґ Еигореап ейисаііоп І8 іо ігаіп ґиіиге іеасЬег8 оґ ґогеі§п 1ап§иа§е8. А іоі оґ 8сіепіІ8і8, ейисаіог8 агоипй 
іЬе теогій теогк оиі іЬІ8 і88ие Ьесаи8е опіу ^иа1іґіей іеасЬег сап рготоіе іЬе ґиіі йеVе1ортепі оґ іЬе 8іийепі. 
ТЬаі і8 теЬу іЬе ігашґогтаііоп ргосе88е8 іакіпд ріасе аі іЬІ8 8іа§е оґ ЬідЬег ейисаііоп, теЬісЬ а іт  і8 іо 
ітргоVе апй 8іапйагйІ2е іЬе 8у8іет оґ ігаіпіпд іеасЬег8 оґ ґогеі§п 1ап§иа§е8 іп аіі Еигореап соипігіе8, 
іЬегеЬу еп8игіпд ипііу оґ Ьа8іс ргіпсіріе8 іп іЬІ8 агеа оґ ргоґе88іопаі ґогтаііоп.

ТЬе іпсгеа8е іпіегсоппесііоп Ьеітеееп іЬе соипігіе8 апй паііоп8 оґ іЬе тойегп теогій, іЬе гарійіу Яиій 
ргосе88е8 оґ діоЬаіігаііоп апй іпґогтаіігаііоп паіигаііу іеай іо а §готеіп§ іпіеге8і іп 8іийуіпд іЬе іпіегпаііопаі 
ехрегіепсе іп Vа і̂ои8 агеа8 оґ риЬііс ііґе, іпсіийіпд іЬе ейисаііоп Апаіу8і8 оґ йупатіс йеVе1ортепі 
тее8іегп-Еигореап ейисаііопаі 8у8іет8 §іуе8 іЬе геа8оп іо Ье1іеVе іЬаі іЬе Воіо§па ргосе88 оссиггіпд 
ипіґісаііоп оґ паііопаі ейисаііопаі 8іапйагй8, йгуегеійсаііоп оґ ейисаііопаі тойеі8, ітргоVІп§ іеатіпд 
іесЬпоіо§іе8. Іп іЬІ8 соппесііоп а пете ^ие8ііоп і8 аЬоиі іЬе іеасЬіпд апй іеатіпд оґ ґогеі§п 1ап§иа§е8. ТЬе 
ргоЬіет8 оґ 1ап§иа§е рейа§о§ісаі ейисаііоп іп Еигоре Ьа8 ігайіііопаііу Ьееп іп іЬе ґіеій оґ Пкгаіпіап 
ге8еагсЬег8. Іп рагіісиіаг, іЬе ігепй8 іп іЬе йеVе1ортепі оґ Еигореап ігаіпіпд іеасЬег8 тееге іпуе8іі§аіей Ьу 
^.Р. РиЬоV8ка), іЬе таіп ргіогіііе8 ґог ігаіпіпд апй геігаіпіпд оґ іеасЬег8 оґ ґогеі§п іап§иа§е8 оґ ЦК 
(V.М. Вагигіпа), іЬе сопсеріиаі ґоипйаііоп8 оґ ейисаііоп геґогт іп Вгііаіп (С.А. А1ек8еVІсЬ), іЬе ргоЬіет8 
оґ геґогтіпд 8сЬооі ейисаііоп іп Еп§іІ8Ь-8реакіп§ соипігіе8 іп іЬе сопіехі оґ діоЬаіігаііоп (А.А. 8ЬтуеVа), 
іЬе сЬаііеп§е8 оґ іЬе сопіетрогагу іап§иа§е ейисаііоп іп Еигоре (О.Уа. К^аіепко) апй оіЬег8.

Іп тойегп сопйіііоп8 оґ гарій іпіе§гаііоп іп ейисаііоп, іЬе С оттіііее оґ МіпІ8іег8 8ее8 а ргіогііу іп іЬе 
8іийу апй іеасЬіпд оґ тойегп Еигореап іап§иа§е8 8исЬ а8:

- іпсгеа8ей и8е оґ ґогеі§п іап§иа§е8 іп іеасЬіпд поп-VегЬаі (поп- ііпдиІ8ііс) 8иЬ)есі8 8исЬ а8 ЬІ8іогу, 
§ео§гарЬу, таШетаііс8 апй оіЬег8; апй ргоVІйіп§ ґаVОгаЬ1е сопйіііоп8 ґог іЬІ8 ас̂ ІVІ̂ у; теогкіпд тойеі8 оґ 
соорегаііоп Ьеітеееп ЕИ соипігіе8 іп іЬе ґіеій оґ 1іпдиІ8ііс ехсЬап§е8 Ьу 8іийепі8 оґ ЬідЬег ейисаііопаі 
іп8іііиііоп8 іо епаЬіе еVегуопе іо и8е аиіЬепііс таіегіаі8 ґог 8іийу апй ас̂ ІVе и8е оґ ґогеі§п 1ап§иа§е8;

- Ьгоай 8иррогі ґог а пете арргоасЬ іо іЬе 8іийу оґ ґогеі§п 1ап§иа§е8 теііЬіп іЬе сопсері оґ сопііпиои8 
рег8опаі ейисаііоп (ііґеіопд іеатіпд) Ьу ргоVІйіп§ іЬе песе88агу таіегіаі (ге8оигсе) ґгатетеогк;

- §гайиаі ітргоVетеп^ оґ ґогеі§п 1ап§иа§е ґгот Ше "іЬге8Ьоій 1еVе1 оґ соттипісаііоп" Ше аЬііііу іо 
соттипісаіе (а йе§гее оґ соттипіса^ІVе аЬііііу) [6: 33-37].

ТЬе ігаіпіпд оґ ґогеі§п 1ап§иа§е іеасЬег8 І8 раій тисЬ аііепііоп іо 8исЬ Еигореап йоситепі8 апй герогі8: 
герогі оґ іЬе Еигореап СоттІ88Іоп "Тгаіпіпд іеасЬег8 оґ ґогеі§п 1ап§иа§е8 ге8иіі8 іп Еигоре" (2003), 
Кесоттепйаііоп8 оґ Nа^іопаі Соипсіі оґ ТеасЬег8 оґ Епд1І8Ь (2006), ТЬе 8іийу оґ іЬе Іпіегпаііопаі 
Асайету оґ Ейисаііоп апй іЬе Іпіегпаііопаі Вигеаи оґ Ейисаііоп "Vоса і̂опаі ігаіпіпд іеасЬег8 апй іі8 
йеVе1ортеп^" (2008), іЬе "Еигореап Сепіег оґ Ргоґе88Іопаі Ейисаііоп" (2009), іЬе Соипсіі оґ Еигоре герогі 
"Ке8и1і8 оґ іЬе 8ігаіе§іс Еигореап соорегаііоп іп ейисаііоп апй ігаіпіпд" (2009).

ТЬи8, іп VІете оґ іЬе соттоп  Еигореап ейисаііопаі роіісу етрЬа8е8 ігаіпіпд іеасЬег8 оґ а ґогеі§п 
1ап§иа§е аге: теіЬойісаі ргерагаііоп, ро88е88Іоп оґ кеу сотреіепсіе8 8иґґісіепі 1ап§иа§е 8кііі8 іо 
8иссе88ґи11у и8е іі іп ігаіпіпд асіІVІ̂ іе8 апй іЬе ітріетепіаііоп оґ іЬе Еигореап йітеп8Іоп оґ ейисаііоп. Іп 
ргасіісе іЬе ітріетепіаііоп оґ іЬе8е сопйіііоп8 І8 саггіей іЬгои§Ь: Ьіііпдиаі апй тиіііііпдиаі арргоасЬе8 іо 
ігаіпіпд іЬе іеасЬег оґ ґогеі§п 1ап§иа§е8; іпігойисііоп оґ тойегп іпґогтаііоп іесЬпоіо§іе8, ореп апй йІ8іапсе 
іеатіпд іп іЬе ргосе88 оґ ігаіпіпд іЬе іеасЬег8 апй ргоVІйіп§ іЬе ґиіиге іеасЬег8 Ьу іЬе кпотеіей§е оґ іЬе8е 
іесЬпоіо§іе8; ітргоVІп§ іЬе сотреіепсе оґ іеасЬег8 оґ ґогеі§п 1ап§иа§е8 оп іЬе 1ап§иа§е апй сиііиге теЬісЬ 
іЬеу аге 8іийуіпд; е8іаЬ1І8Ьіпд соорегаііоп теііЬ ейисаііопаі Іп8іііиііоп8 апй ипІVег8Іііе8 іо ігаіп ґиіиге 
іеасЬег8 оґ ґогеі§п 1ап§иа§е8; ргасіісе оґ 1ап§иа§е іеатіпд іп іЬе соипігу іЬе 1ап§иа§е оґ теЬісЬ І8 8іийіей; 
ЕигореапІ8аііоп апй іпіегпаііопаіігаііоп оґ ігаіпіпд іеасЬег8 оґ ґогеі§п 1ап§иа§е8 апй тоге.

Кепетеіпд іЬе сопіепі оґ ґогеі§п 1ап§иа§е 8реесЬ ейисаііоп а§аіп8і іЬе Ьаскдгоипй оґ діоЬаіігаііоп апй 
іЬе іпіе§гаііоп оґ Пкгаіпе іпіо іЬе теогій ейисаііопаі 8расе іпсгеа8е8 іЬе ге^иігетепі8 ґог іЬе ґогтаііоп 
ргоґе88Іопаі іеасЬег’8 сотреіепсе. Ма8іег'8 1еVе1 оґ сотреіепсе теЬісЬ І8 8аій а8 а ге8иіі оґ іЬе ейисаііопаі 
ргосе88 тееі8 іЬе паііопаі 8іапйагй8 оґ ґогеі§п 1ап§иа§е іеасЬег ігаіпіпд апй іп роіепііаііу тау §гайиаііу гІ8е 
йигіпд 8ресіаі огдапігей ігаіпіпд апй іеатіпд ипйег іЬе іпйиепсе оґ іЬе асЬіеVетепі8 оґ тойегп 1іпдиІ8ііс8 
апй теіЬой8 іп іЬе ґіеій оґ ргоґе88Іопаі 1ап§иа§е ейисаііоп (М.А. Агіуап, О.В. ВіЬусЬ, N.Р. Вогу8ко, 
N.^. Са1,8коVа, N.Р. К огуакоVі8еVа, К.Р. Міігий, 8. Уи. Nіко1аеVа, ¥и. І. Ра88ОV, V.V. 8а&поV, 
N.0. 8око^а, О.М.. 8о1оVОVа, Т.Уи. ТатЬоVкіпа, О.М. ТгиЬіі8Іпа, А.М. 8ЬсЬикіп, Уа2укоVа, 
.̂ Арреі , К. Агепй8, А. ^оґГ, ^. Ргіетап, .̂ Ней§е, Е. НиісЬіп8оп, Т. НиісЬіп8оп, ^ .  і̂і і̂етеоой, 

М. .̂ ^аііасе, ^ .  ^ііеп, N. ^Ьііпеу.
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ТЬе 8ресіґісііу оґ іЬе ейисаііопаі етігоптепі апй Vагіои8 а8ресі8 оґ епVІгоптепіаі І88ие8 аге гейесіей 
іп іЬе теогк8 оґ ̂ .В. Ве1уаеV, V.8. ВіЬіег, V.0. ВосЬаі^а, Уи.8 Вгой8куі, К.В. VепйгоV8куі, К А. VуипоV, 
N.А Vеі1идіпа, V.0. Vогопі8ОV, 2.А. 0а1ади2ОVа, 8Л. ^егуаЬко, М.К Кпуа2еVа, V.А. Ко2угеV, 
N.В. К гу^а, Т.N. Маі,коV8куі, Уи.8. Маупи1оVа, ^.I. NоVІкоVа, V.А. Реіі^8куі, V.2. Каукіп, 
Р.І. Кокіііп8куі, V.^. 8етепоVа, М.М. 8каікіпа, V.I. 81оЬойсЬікоV, Уи. V. 8усЬоV, Р.А. Ргайкіп, 
В.С. 8Ьакш^, V.А. Уа8VІп.

Nете а8ресі8 оґ іЬе ргоЬ1ет8 тееге ійепіійей іп іЬе 8іийу іЬе "йійасііс сотриіег епVІгоптепі8" 
(Уе.V. ^апуГсЬик, О. М. Кого^коV, А. V. Реіі^), "еіЬпосиііигаі тейіа" (0.N. Vо1коV, ОЛ. МикаеVа, 
А.В. Рап’кіп). НІ8іогіодгарЬісаі апаіу8І8 8Ьоте8 іЬаі іЬе ргоЬіет І8 соп8Ійегей тиііійітеп8Іопаі іеатіпд 
епVІгоптепі, іп іЬе сопіехі оґ іЬе Ьитапігаііоп оґ іЬе епVІгоптепі (Уе.N. 8ЬууапоV) апй іЬе іпіегасііоп оґ 
йійегепі іуре8 оґ епVІгоптепі8 (N.А. УипоVа); ргоVей теіЬой8 оґ йе8Ідпіпд епVІгоптепі8 теііЬ йійегепі 
ґоси8 -  оп іЬе йеVе1ортепі оґ дійейпе88 (N. О. Оаґщоуа), теііЬ тиііісиііигаі (О.V. Оикаіепко) апй 
ргоґе88Іопаі (Т. V. СЬегпікоVа) огіепіаііоп; теа8 йеVе1орей сгеаііпд а сотґогіаЬіе, айаріІVе, йіаіодіс 
(8.V. В е ^ а ) апй оіЬег тейіа. Е8ресіа11у іЬе теіЬойоіоду оґ іЬе епVІгоптепіа1 арргоасЬ теа8 йІ8си88ей Ьу 
(Уи. 8. М апиі^, V.V. 8егікоV). НотееVег, йе8рііе іЬе ітрге88ІVе питЬег оґ 8сіепіійс риЬ1ісаііоп8 оп 
8ресіґіс а8ресі8 оґ іЬе рейадодісаі роіепііаі оґ іЬе тейіит, іі8 ґипсііоп8 апй 8ігисіиге, тапу 8Ідпійсапі 
І88ие8 гетаіп ипге8о1уей, іпсіийіпд іЬе ^ие8ііоп оґ іЬе ейисаііопаі епVІгоптепі оґ ЬідЬ 8сЬооі а8 а 
ргоґе88Іопаі -  апй рег8опа1-йеVе1ортепіаі рЬепотепоп.

Vа і̂ои8 а8ресі8 оґ іЬе ігаіпіпд оґ іеасЬег8 оґ ґогеідп 1апдиаде8 тееге 8іийіей Ьу ґогеідп 8сЬоіаг8:
0 . Вигке, Е. №оіґе, .̂ Соорег, В. Ко8пе, К. Наи8іоп, ^ .  Нипіег, Е. 8Ьогі апй оіЬег8. ТЬе теогк8 оґ тапу 
іосаі ргоґе88Іопаі8 тееге йейісаіей іо іЬе сіагійсаііоп оґ іЬе тапу сЬа11епде8 оґ ігаіпіпд іеасЬег8 оґ ґогеідп 
1апдиаде8 іп іЬе Шііей 8іаіе8, іп рагіісиіаг, І. Ра8упкоVа (огдапігаііопаі апй рейадодісаі ґоипйаііоп8 оґ 
ргоґе88Іопаі ЬасЬеіог8 оґ агі8 йедгее іп ґогеідп іапдиаде), N. Війуик, М. Кайу8ЬеV8ка, ^. СЬегпіу 
(сотреіепсе арргоасЬ іп ргоґе88Іопаі ігаіпіпд оґ ґиіиге ґогеідп іапдиаде іеасЬег8); ^. 2аіка (сотриіег 
8иррогііпд іЬе іеатіпд оґ ґогеідп 1апдиаде8 іп Атегісап ипІVег8Іііе8).

ТЬе асіиаіііу оґ іЬе агіісіе теа8 8ііриіаіей ґог іЬе пеей іо апаіуге іЬе ітрасі оґ 8ресіа11у сгеаіей 
ейисаііопаі епуігоптепі ґог ігаіпіпд іЬе ґиіиге іеасЬег8 оґ ґогеідп 1апдиаде8 (іп іЬе 1ітіі8 оґ рейадодісаі 
ехрегітепі оґ іЬе йосіогаі йІ88егіаііоп). НотееVег, іЬе іпіедгаііоп а8ресі8 оґ іЬІ8 епVІгоптепі іп ЬідЬег 
ейисаііопаі Іп8іііиііоп8 оґ Пкгаіпе гетаіп ипйеVе1орей (Рогеідп ^апдиаде8 ^ера^^тепі8), іп теЬісЬ тойегп 
аЙVапсетепі8 оґ іп&гтаііопаі-соттипісаігуе іесЬпоіодіе8 оґ ргасіісе апй ігаіпіпд іп ґогеідп ипіуег8Іііе8 
теоиій Ье іакеп іпіо ассоипі.

ТЬе ригрозе ої тсгііїпд {Не агіісіе. ТЬе ригрозе оґ іЬІ8 тегіііпд І8 - іо ійепіґу іЬе таіп а8ресі8 оґ 
ейисаііопаі-ехрегітепіаі епVІгоптепі ґог ігаіпіпд ґиіиге іеасЬег8 оґ ґогеідп 1апдиаде8 іп іЬе сопйіііоп8 оґ 
рейадодісаі ипіуег8Іііе8. ТЬе іа8к8 оґ іЬІ8 ге8еагсЬ аге іо апаіуге апй депегаііге іЬе Ьа8Іс апй 8есопйагу 
еґґесі8 оґ іЬе епVІгоптепі оп ігаіпіпд іЬе ґиіиге іеасЬег8 оґ ґогеідп 1апдиаде8 іп а 8ресіаііу-сгеаіей 
епVІгоптепі оп іЬе Ьа8І8 оґ ітео ейисаііопаі Іп8іііиііоп8 (КігоVодгай ^ іой утуг  VуппусЬепко 8іаіе 
Рейадодісаі Шіуегеііу апй Ойе88а Nаііопаі Шгуегеііу патей айег I.I.МесЬпікоV).

ТЬе т а іп  таїегіа і. ТЬе іегт "епVІгоптепі" І8 поі сіеаг апй ипатЬідиои8 йейпіііоп8 іп іЬе теогій оґ 
8сіепсе. Іп іЬе то8і депегаі 8еп8е оґ "епуігоптепі" І8 ипйег8іоой а8 іЬе 8иггоипйіпд8.

ТЬе ехріапаіогу йісііопагу дІVе8 іЬе ґоііотеіпд ̂ и8 і̂йсаііоп ґог іЬе поііоп оґ "епуігоптепі": 8иггоипйіпд, 
а 8еі оґ паіигаі апй 8осіаі сопйіііоп8, а8 тееіі а8 а 8еі оґ реоріе ііпкей Ьу соттоп  іЬе8е сопйіііоп8, теЬісЬ І8 
іЬе асішіу оґ Ьитап 8осіеіу огдапІ8т8 [4].

Іп іі8 іигп, іЬе "рейадодісаі епуігоптепі" І8 8ресійсаііу, ассогйіпд іо іЬе іеасЬіпд оЬ)есііуе8, огдапігей 
8у8іет оґ іпіегрег8опаі геіаііоп8 апй аііііийе8 іо іЬе теогій [1].

Іп іЬІ8 сопіехі, тее соп8Ійег іЬе ійепіісаі сопсері8: "ейисаііопаі епуігоптепі", "іапдиаде епVІгоптепі", 
"ііпдиа-йійасііс епVІгоптепі, отеп "8ресіаііу-сгеаіей епVІгоптепі ґог ігаіпіпд іЬе ґиіиге іеасЬег8 оґ ґогеідп 
1апдиаде8."

Іп рейадоду "іЬе ейисаііопаі епуігоптепі" І8 геґеггей іо а 8еі оґ сопйіііоп8 іЬаі аґесі іЬе ґогтаііоп апй 
ґипсііопіпд іЬе реоріе іп 8осіеіу, оп іЬе VІ8иа1 епVІгоптепі апй Ьитап рег8опа1ііу, іі8 аЬіііііе8, пеей8, 
Іпіеге8і8 апй соп8сіои8пе88. [2: 229-236].

Хапдиаде епуігоптепі” І8 іЬе сопсгеіе іпґогтаііоп 8расе іЬаі 8иггоипй8 еVегуйау ііґе. Веіпд іп а 8исЬ 
8расе іЬе реоріе Ьауе іо айарі іо іі8 ге^иігетепі8 іп огйег іі8 ЬеЬауіог іп іЬІ8 епVІгоптепі теа8 айе^иаіе. 
[3: 306-310].

'ііпдиа-йійасііс епVІгоптепі" І8 іЬе теіЬойісаі такіпд8; іЬе 8ресіаі епVІгоптепі; "теіЬойісаі 8у8іет, 
теЬісЬ теа8 сгеаіей Ьу іЬе а іт  іо 8іийу оп іЬе Ьа8І8 оґ оЬ)есііуе геаіііу" апй іЬаі 8ресійса11у рготоіе8 іЬе 
8есопй іапдиаде рег8опаіііу. [3: 310-313].

Апаіугіпд аіі іЬе аЬоVе, тее 8Ьоиій поіе іЬаі іЬе асіиаі "зресіаПу-сгеаїей епуігоптеп{ їог {гаіпіпд {Не 
їиіиге {еасЬегз ої їогеідп іапдиадез", іп оиг оріпіоп, І8 а сотріех, роіу-саіедогу ейисаііопаі 8у8іет іЬаі 
8иЬ)идаіе8 сегіаіп рейадодісаі сопйіііоп8 апй соп8І8і8 оґ а питЬег оґ тіпог 8сіепіійс епуігоптепі8: 
рейадодісаі; ейисаііоп; 8реесЬ; ііпдиа-йійасііс апй ійепіійе8, йеґіпе8, рготоіе8 апй тоііуаіе іЬе
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ргерагаіогу-іпґогтаііоп іпіегасііоп оґ іЬе 8ігисіиге "епVІгоптепі оґ іЬе Шіуег8Іііе8 (Расиііу оґ Рогеідп 
^апдшаде8) - ґиіиге іеасЬег оґ ґогеідп 1апдиаде8 - а іеасЬег оґ ґогеідп 1апдиаде8.

Соп8Ійегіпд аіі іЬе аЬоVе, тее іагдеі оиг асішііе8 оп Ьоте іо йеіегтіпе іЬе геаі ітрасі оґ оиг сгеаіей 
епVІгоптепі (теііЬіп іЬе 1ітіі8 оґ оиг рейадодісаі ехрегітепі) ґог іЬе ігаіпіпд оґ 8іийепі8 (ґиіиге іеасЬег8 оґ 
ґогеідп 1апдиаде8). 8еіесііоп оґ ейисаііопаі оЬ)есііуе8 І8 Ьа8ей оп іЬе іпйІVІйиа1 сЬагасіегІ8ііс8 апй іпіеге8і8 
оґ 8іийепі8, сопігіЬиііпд іо іЬе іпйіуійиаіі/аііоп оґ ігаіпіпд сопіепі.

Аі іЬе Ьедіппіпд оґ оиг ехрегітепіаі 8іийу ґог аіі іЬе 8іийепі8 оґ аіі ипіуег8Іііе8 теЬісЬ тееге іпуе8іідаіей 
Ьу и8, теа8 ргоро8ей іо рагіісіраіе іп а депегаі 8игVеу іпґогтаііоп іо ійепііґу іЬеіг кпотеіейде апй геайіпе88 
оґ іЬе ргоЬіет оґ іЬе ехрегітепі. Іп рагіісиіаг, оиг Йг8і 8игееу теа8 сопсегпей оп іЬе 8іийепі8' кпотеіейде 
аЬоиі іЬе гоіе оґ іЬе епуігоптепі, іЬе еґґесіІVе ітрасі оп іЬе ргоґе88Іопаі ігаіпіпд, іЬе сопйіііоп8 ґог іЬе 
йеVе1ортепі апй ітргоVетепі оґ 8іийепі8 іп іЬІ8 ейисаііопаі 8у8іет.

То іпсгеа8е іЬе еґґісіепсу оґ іЬІ8 8іийу тее Ьауе йеVе1орей: іЬе тойеі апй іЬе 8у8іет оґ ігаіпіпд іЬе 
ґиіиге іеасЬег8 оґ ґогеідп 1апдиаде8, рейадодісаі сопйіііоп8, 8у8іет оґ сгііегіа апй іпйісаіог8. ^ е  сопйисіей 
іЬе гереаіей ге8еагсЬ оґ іЬе 8іийепі8 оп іЬе ґіпаі 8іаде8 оґ оиг рейадодісаі ехрегітепі іо сопґігт іЬе 
еґґісіепсу оґ оиг ге8еагсЬ (еґТесііуе сЬагасіег оґ іЬе епуігоптепі оґ ЬідЬег ейисаііоп іп8іііиііоп)

Неге аге іЬе ОVега11 ге8иіі8 оґ іЬе 8игееу оп іЬе ехатріе оґ КігоVодгай Vо1ойутуг VуппусЬепко 8іаіе 
Рейадодісаі Шіуегеііу апй Ойе88а №ііопа1 Шіуегеііу патей айег І.І. МесЬпікоV.

РОКМ
I. Содпіїіуе ипі{:
1. ^Ьаі йо уои теап Ьу іЬе іегт "рейадодісаі епуігоптепі"?
2. "Хресіаііу сгеаіей етігоптепі /ог ігаіпіпд іке /иіиге іеаскегх о//огеідп іапдиадех": - іх:
^  а 8у8іет оґ іпйиепсе8 апй сопйіііоп8 оґ ґогтіпд іЬе рег8опа1ііу апй іЬе оррогіипіііе8 ґог іі8 

йеVе1ортепі, теЬісЬ аге іп 8осіаііу апй 8раііа11у-8иЬ)есііуе 8иггоипйіпд8 (V.А. Уа8VІп);
^  8еі оґ паіигаі, рЬу8Ісаі апй 8осіаі оЬ)есі8 апй 8иЬ)есі8 теЬісЬ іпйиепсе оп іЬе ґогтаііоп оґ іЬе 

8іийепі, оп ЬІ8 сгеаіІVе, ргоґе88Іопаі апй рег8опа1 йеVе1ортепі; рготоіе іЬе ґогтаііоп оґ іЬе іпіег8иЬ)есііуе 
іпіегасііоп8 апй рег8опаііу огіепіей іеасЬіпд соттипісаііоп8 іп іЬе ейисаііопаі ргосе88; ргоVІйе іЬе 
сотґогіаЬіе сопйіііоп8 ґог 8іийепі ііґе аі іЬе ейисаііопаі іп8іііиііоп апй Ьеуопй (О.І. Уа2укоV);

^  йіґґегепі 8еі оґ сопйіііоп8 іЬаі аґесі іЬе рег8опа1ііу оґ іЬе 8іийепі йигіпд іЬе регґогтіпд іЬе 
ргоґе88Іопаі ґипсііоп8 (V.V. УадоироV);

^  агііґісіаііу соп8ігисіей 8у8іет, іЬе 8ігисіиге апй іЬе сотропепі8 оґ теЬісЬ сгеаіе іЬе песе88агу 
сопйіііоп8 ґог асЬіеVІпд іЬе оЬ)есііуе8 оґ ігаіпіпд апй ейисаііопаі ргосе88 (V.Уи. ВукоV);

^  тасгоепVІгоптепі оґ іЬе Шгуегеііу іп теЬісЬ І8 тайе іЬе сотрагІ8оп оґ ейисаііопаі 8расе апй 
рейадодісаі епуігоптепі іЬгоидЬ ітрасі8 оп іЬе іпйМйиаіііу (А.V. Мийгук);

^  сотріех, роіу-саіедогу ейисаііопаі 8у8іет іЬаі 8иЬ)идаіе8 сегіаіп рейадодісаі сопйіііоп8 апй 
соп8І8і8 оґ а питЬег оґ тіпог 8сіепііґіс епVІгоптепі8: рейадодісаі; ейисаііоп; 8реесЬ; ііпдиа-йійасііс апй 
ійепііґіе8, йеґіпе8, рготоіе8 апй тоіІVаіе іЬе ргерагаіогу-іпґогтаііоп іпіегасііоп оґ іЬе 8ігисіиге 
"епуігоптепі оґ іЬе Шіуег8Іііе8 (Расиііу оґ Рогеідп ^апдиаде8) - ґиіиге іеасЬег оґ ґогеідп 1апдиаде8 -  а 
іеасЬег оґ ґогеідп 1апдиаде8 (Уа.О. СЬегпуопкоV)

II. ТЬе сопігоі ипі{:
1. ^Ьаі, іп уоиг оріпіоп, аге еґТесііуе іооі8 іо огдапіге епуігоптепіаі ігаіпіпд оґ ґиіиге 8ресіа1І8і8:
2. ^Ьаі іуре оґ епуігоптепі (рейааоцісаі. ейисаііопаі, 8реесЬ, ііпаиа-йійасіісаі, 8ресіаііу сгеаіей) І8, іп 

уоиг оріпіоп, Ьеііег ґог ргоґе88Іопаі ігаіпіпд апй теЬу?
III. Ргойисііуе ипі{:
1. ^іхсоVе^ уоиг омп сгеаіей ап ійеаі етігоптепі /ог ігаіпіпд іке /иіиге іеаскегх о//огеідп іапдиадех: 
Айег апаіугіпд іЬе ап8теег8 оґ іЬе ґиіиге іеасЬег8 (тее іпіететеей 100 8іийепі8 іп ЬоіЬ ипіуег8Іііе8) іі 

8Ьоиій Ье поіей:
I. Содпіїіуе ипі{:
1. Упйег іЬе е88епсе оґ іЬе сопсері оґ "рейадодісаі епуігоптепі" іЬе 8іийепі8 ипйег8іапй:
іЬе 8іийепі'8 8иггоипйіпд 8осіаі теогій -50%; а 8еі оґ сопйіііоп8 оґ Ьеіпд а 8іийепі іп а дгоир - 85%; 

8у8іет іЬаі сотЬіпе8 8іийуіпд апй ирЬгіпдіпд - 87%; сопйіііоп8 іЬаі ґасііііаіе ґа8іег апй тоге еґґісіепі 
йеVе1ортепі апй ітргоVетепі оґ іЬе ґиіиге 8ресіа1І8і іп а ЬгапсЬ оґ ейисаііоп - 98%; тойегпігаііоп оґ ґогт8 
апй теіЬой8 оґ ігаіпіпд апй ейисаііоп - 64%; іЬе тісгое^ігоптепі, теЬеге 8іийепі8 аге Ьеіпд іаидЬі апй 
Ьеіпд ирЬгоидЬі - 95%; ипгуегеііу епVІгоптепі - 90%. (^ е  8егVей іЬе ап8теег8 іЬаі гесеіуей іЬе ЬідЬе8і 
регсепіаде).

2. "8ресіаПу сгеаіей епуігоптепі їог {гаіпіпд {Ье їиіиге {еасЬегз ої їогеідп іапдиадез" ассогйіпд
іо 8іийепі8 оріпіоп8 - орііоп 1 - (5%), орііоп 2 - (5%), орііоп 3 - (20%), орііоп 4 - (30%), Орііоп 5 - (30%), 
Vе^хіоп 6 - (10%). (Тке гехиііх о/іке ехрегітепіаі дгоир іп 2010).

Айег іЬе іпігойисііоп оґ оиг рейадодісаі ехрегітепі оп ігаіпіпд ґиіиге іеасЬег8 оґ ґогеідп 1апдиаде8 іп а 
8ресіаііу сгеаіей епуігоптепі ехрегітепіаі дгоир ге8иіі8 іп 2014 Ьауе іЬе ґоііотеіпд паіиге: орііоп 1 - (2%),
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орііоп 2 - (5%), орііоп 3 - (5%) Орііоп 4 - (12%), Орііоп 5 - (18%), уетіоп 6 - (58%). }¥е сап оЬаег\>е а 
$і§пі/сапІ скапає іп ргіогіїіез о/Іке ііііс іє п іі' Іом’агйз уегхіоп 6.

II. ТЬе сопігої ипії:
1. ТІїе І1Ю5І сПссііус теапа Іо огцапі/е іИс епуігоптепі ої Ігаіпіпц іИс Гиіиге аресіаііаіа (ассогсііпц іо 

5ІисІспІ5' ап5\уега) аге: іппо\аІі\с Іес1іпо1о§іе8 (90%); тосісгп теїіюйх оґ хіийу ((87%), іпГогтаїіоп апсі 
соттипісаііоп сотропспі (92%) креесії епуігоптепі (100%), йіхіапсе ейисаііоп (56%), іпсііуісіиаі Ігаіпіпд 
(79%). (ТІїе гекиїїк \\1ііс1і хсогссі Иіе 1іі§1іЄ8І регсеп1а§е).

2. ТІїе іпо5І еїїесііуе Іуре о ї ро\уегіи! епуігоптепі їог Ігаіпіпц Иіе Гиіиге Іеасіїега ої Гогсіцп Іапаиааеа 
(ассогсііпц Іо аіийспіа' ап5\уега) іп 2010 аге: рейа§о§іса1 - 25%, ейисаііопаі - 20%, креесії - 38%, 1іп§иа- 
йійасіісаі - 10% кресіаііу сгеаіей - 7%. Ву гехиііх ої 2014 88% ої хПнІспіх іпйісаіей ІІіаІ ІІіс тохі 
еїїесііуе іуре ої епуігоптепі /ог Ігаіпіпд /иіиге .\ресіаІІ.\і.\ о/ /огещп Іапциацея і§ а Шаііїу о /  аіі 
геяеагскей епуігоптепі* !!!

I I I .  Ргосіисііуе ипії:
ТІїе арргохітаїе Йеасгірііоп ої опеа сгеаіей ап ійеаі епуігошпепі їог Ігаіпіпц Гиіиге Іеасіїега ої Гогсіцп 

Іапциацеа іп 2010 \уеге аЬІе Іо киЬтії 22% ої кіийепік ої Иіе ехрегітепіаі §гоир. Ассогйіп§ Іо Иіе гекиїїк ої 
2014 (айег райісіра1іп§ іп Иіе ехрегітепі) о\уп-аса1е йеасгірііоп ої Иіе аресіаі сгеаіей епуігоптепі \уеге 
аЬІе Іо ргоуійе 68% ої Иіе геаеагсіїей аіийепіа.

Сопсіихіопх апй гесоттепйаііопх їог їи гіїїсг гехеагсЬ. \Ус ипйегкіапй Иіаі оиг оЬкегуаІіоп і§ опіу 
рай ої Иіе гекеагсії рго§гат ої Иіік ргоЬІет Иіаі \ує сгеаіей. РиШіег гекеагсії \ує кее іп Иіе апаїукік ої 
рейа§о§іса1 сопйіііопк ої Ігаіпіпд Гиіиге Іеасіїегк ої Гогеідп 1ап§иа§е§ аі Иіе 1іі§1і ксіюоі.
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