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Л.С.  Отрощенко, 

ДВНЗ  "Українська академія  банківської  справи НБУ" 

ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ  КВАЛІФІКАЦІЙНИХ  РАМОК 

У ПРОФЕСІЙНІЙ  ОСВІТІ  НІМЕЧЧИНИ 
Розглянуто  деякі  здобутки  Німеччини  на  шляху  до  впровадження  євро

пейських  кваліфікаційних  рамок  та  створення  власних  національних  освітніх 

стандартів. 

Загальносвітовий  процес  глобалізації  зумовлює  необхідність  уні
фікації процесів, явиш,  змісту  різних  сфер життєдіяльності  суспільства. 
У  зв'язку  з  цим  особливо  актуальною  є  проблема  уніфікації  освіти. 
Для  вирішення  цієї  проблеми  європейські  країни  ініціювали  Болонсь
кий  процес.  Як  зазначено  у  матеріалі  лекції  науковометодичного 
центру  вищої  освіти  Міністерства  освіти  науки  України,  "Болонським 
процесом  прийнято  називати  діяльність  Європейських  країн,  яка 
спрямована  на те, щоб зробити узгодженими  системи  освіти  цих  країн. 
Основний  зміст  Болонської  декларації  полягає  у  тому,  що  країни
учасниці  зобов'язалися  до 2010  привести  свої освітні  системи у  відпові
дність певному єдиному  стандарту"  [2; 6], що дасть  змогу  забезпечити 
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професійну мобільність, прозорість, сумісність та порівнянність системи 
вищої  освіти  на  Європейському  ринку  праці  та  водночас  підвищити 
якість  освіти.  Одним  із  чинників  у  досягненні  цих  цілей  є  введення 
європейських  кваліфікаційних  рамок  (ЕОЯ)  та  Європейської  системи 
оцінки досягнутих результатів для професійної освіти  (ЕСУЕТ). 

У  рамках  Маастрихтського  Комюніке  14  грудня  2004  міністри 
32 європейських  держав  ухвалили  створення  Європейських  кваліфіка
ційних  рамок.  У  робочому  документі  Комісії  Європейського  Співто
вариства  "На  шляху  до  Європейських  кваліфікаційних  рамок  для 
освіти  протягом  життя"  кваліфікаційні  рамки  визначаються  як  "ін
струмент  для  розвитку  та  класифікації  кваліфікацій  згідно  з  рядом 
критеріїв  для  визначення  відповідних  рівнів  отриманого  навчання. 
Цей  ряд  критеріїв  може  бути  імпліцитним,  тобто  бути  закладеним 
у дескрипторах  кваліфікацій  або  експліцитним  завдяки  дескрипторам 
рівнів.  Кваліфікаційні  рамки  можуть  охоплювати  всі  результати  та 
шляхи  навчання  або  посилатися  на  певний  освітній  або  професійний 
сектор  (напр.  початкова  освіта, освіта дорослих  чи професійна  освіта). 
Деякі  рамки  кваліфікацій  можуть  різнитися  за  набором  конструктив
них  елементів  і  ступенем  їх  взаємодії,  бути  оформлені  законодавчо 
або  функціонувати  на  основі  консенсусу,  досягнутого  між  соціальни
ми  партнерами.  Проте  всі  рамки  формують  основу  для  підвищення 
якості,  доступності,  взаємозв'язку,  визнання  кваліфікацій  у  суспільстві 
або на ринку праці як у межах країни, так  і за кордоном" [3;  14]. 

Кожна держава у  свою чергу має створити при збереженні  принци
пів  субсидіарності  національні  кваліфікаційні  рамки  (англ.  назва  N0?, 
нім.  назва  N011).  Ми  погоджуємось  із  Т.  Десятковим,  який  зазначає, 
що  "Європейська  рамка  кваліфікацій  буде діяти  на міжнародному  рівні 
в якості  метарамки,  при  цьому  її  не  будуть  автоматично  копіювати 
країничлени  ЄС,  найбільш  діючим  способом  взаємодії  з  Європейсь
кими  кваліфікаційними  рамками  виявиться  використання  національної 
рамки  кваліфікацій" [1; 25]. 

Слід  зазначити,  що  пропозиція  Європейської  Комісії  щодо  ство
рення  національних  кваліфікаційних  рамок  була  позитивно  сприйнята 
У Німеччині.  Федеральний  уряд  та  конференція  міністрів  культури 
зобов'язалися  створити  на  основі  ЕОЛ  та  ЕСУЕТ  узгоджені  німецькі 
кваліфікаційні  рамки  (ООЯ). 

У  німецькій  науковій  літературі  жваво  обговорюються  переваги 
і хиби  нововведень  та  якою мірою  вони  вплинуть  на  важливі  принципи 
Устрою  німецької  професійної  освіти  (професійний,  дуальний  прин
ципи,  публічноправовий  заключний  іспит тощо).  Науковці,  дослідни
ки,  політики  країни  одностайні  у думці,  що  введення  національних 

113 



Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина 

9.  Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике.   М:  Финан

сы и статистика,  1995.   544  с. 

10. Российская  педагогическая  энциклопедия:  В  2х  томах.  — Т.  1.  АМ  / Гл.  ред. 

В В. Давыдов.  М . :  Большая  Российская  энциклопедия,  1993 . 608  с. 

11. Теоретические  основы  содержания  образования  /  Под  ред.  В.В.  Краевского, 

И.Я. Лернера.   М.: Педагогика,  1983.    352  с. 

12. Философский словарь/Под  ред.  И.Т. Фролова.  М . :  Политиздат,  1991.560  с. 

13. Філософський  енциклопедичний  словник  /  За  заг.  ред.  В.І.  Шинкарука.  

Інститут філософії  ім. Г.С. Сковороди HAH  України.   К.: Абрис, 2002.   742 с. 

14. Фридланд  А.Я.  Основные  ресурсы  информатики:  Учебное  пособие.    Тула: 

Издво Тульского гос. пед.  унта им. JI.H. Толстого, 2004.    257  с. 

15. Bloom  B.S.  а.о.  Handbook  on  Formative  and  Summative  Evaluation  of  Student 

Learning. NY„ McGrawHill,  1 9 7 1 .  9 2 3  p. 

Summary 

M.S. Golovan'.  Knowledge as pedagogical  category. 
The  system  analysis  of  concept  "knowledge"  is  carried  out,  its  struc

ture,  kinds,  levels,  functions,  qualities  is  described.  Comparison  of  scien
tific and educational  knowledge  is  conducted. 

Рукопис надіслано до редакції  17.12.2007. 

УДК 378.2(4+430) 
Л.С.  Отрощенко, 

ДВНЗ  "Українська академія  банківської  справи НБУ" 

ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ  КВАЛІФІКАЦІЙНИХ  РАМОК 
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Розглянуто  деякі  здобутки  Німеччини  на  шляху  до  впровадження  євро

пейських  кваліфікаційних  рамок  та  створення  власних  національних  освітніх 

стандартів. 

Загальносвітовий  процес  глобалізації  зумовлює  необхідність  уні
фікації процесів, явиш,  змісту  різних  сфер життєдіяльності  суспільства. 
У  зв'язку  з  цим  особливо  актуальною  є  проблема  уніфікації  освіти. 
Для  вирішення  цієї  проблеми  європейські  країни  ініціювали  Болонсь
кий  процес.  Як  зазначено  у  матеріалі  лекції  науковометодичного 
центру  вищої  освіти  Міністерства  освіти  науки  України,  "Болонським 
процесом  прийнято  називати  діяльність  Європейських  країн,  яка 
спрямована  на те, щоб зробити узгодженими  системи  освіти  цих  країн. 
Основний  зміст  Болонської  декларації  полягає  у  тому,  що  країни
учасниці  зобов'язалися  до 2010  привести  свої освітні  системи у  відпові
дність певному єдиному  стандарту"  [2; 6], що дасть  змогу  забезпечити 
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професійну мобільність, прозорість, сумісність та порівнянність системи 
вищої  освіти  на  Європейському  ринку  праці  та  водночас  підвищити 
якість  освіти.  Одним  із  чинників  у  досягненні  цих  цілей  є  введення 
європейських  кваліфікаційних  рамок  (ЕОЯ)  та  Європейської  системи 
оцінки досягнутих результатів для професійної освіти  (ЕСУЕТ). 

У  рамках  Маастрихтського  Комюніке  14  грудня  2004  міністри 
32 європейських  держав  ухвалили  створення  Європейських  кваліфіка
ційних  рамок.  У  робочому  документі  Комісії  Європейського  Співто
вариства  "На  шляху  до  Європейських  кваліфікаційних  рамок  для 
освіти  протягом  життя"  кваліфікаційні  рамки  визначаються  як  "ін
струмент  для  розвитку  та  класифікації  кваліфікацій  згідно  з  рядом 
критеріїв  для  визначення  відповідних  рівнів  отриманого  навчання. 
Цей  ряд  критеріїв  може  бути  імпліцитним,  тобто  бути  закладеним 
у дескрипторах  кваліфікацій  або  експліцитним  завдяки  дескрипторам 
рівнів.  Кваліфікаційні  рамки  можуть  охоплювати  всі  результати  та 
шляхи  навчання  або  посилатися  на  певний  освітній  або  професійний 
сектор  (напр.  початкова  освіта, освіта дорослих  чи професійна  освіта). 
Деякі  рамки  кваліфікацій  можуть  різнитися  за  набором  конструктив
них  елементів  і  ступенем  їх  взаємодії,  бути  оформлені  законодавчо 
або  функціонувати  на  основі  консенсусу,  досягнутого  між  соціальни
ми  партнерами.  Проте  всі  рамки  формують  основу  для  підвищення 
якості,  доступності,  взаємозв'язку,  визнання  кваліфікацій  у  суспільстві 
або на ринку праці як у межах країни, так  і за кордоном" [3;  14]. 

Кожна держава у  свою чергу має створити при збереженні  принци
пів  субсидіарності  національні  кваліфікаційні  рамки  (англ.  назва  N0?, 
нім.  назва  N011).  Ми  погоджуємось  із  Т.  Десятковим,  який  зазначає, 
що  "Європейська  рамка  кваліфікацій  буде діяти  на міжнародному  рівні 
в якості  метарамки,  при  цьому  її  не  будуть  автоматично  копіювати 
країничлени  ЄС,  найбільш  діючим  способом  взаємодії  з  Європейсь
кими  кваліфікаційними  рамками  виявиться  використання  національної 
рамки  кваліфікацій" [1; 25]. 

Слід  зазначити,  що  пропозиція  Європейської  Комісії  щодо  ство
рення  національних  кваліфікаційних  рамок  була  позитивно  сприйнята 
У Німеччині.  Федеральний  уряд  та  конференція  міністрів  культури 
зобов'язалися  створити  на  основі  ЕОЛ  та  ЕСУЕТ  узгоджені  німецькі 
кваліфікаційні  рамки  (ООЯ). 

У  німецькій  науковій  літературі  жваво  обговорюються  переваги 
і хиби  нововведень  та  якою мірою  вони  вплинуть  на  важливі  принципи 
Устрою  німецької  професійної  освіти  (професійний,  дуальний  прин
ципи,  публічноправовий  заключний  іспит тощо).  Науковці,  дослідни
ки,  політики  країни  одностайні  у думці,  що  введення  національних 
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кваліфікаційних  рамок  не  завадить  визнаним  рисам  та  цінностям  ні
мецької  професійної  освіти,  а  позитивні  шанси  є  набагато  більшими 

ніж можливі ризики  [5; 3]. 
Відомий  німецький  науковець професор  Юрген Колер  вважає,  що 

встановлена та недостатньо  незалежна  від своєї специфічної  орієнтації 
національна  кваліфікаційна  рамка  буде  нормативними  стандартом, 
внаслідок  чого  її  потрібно  буде  дотримуватись  [4;  2].  Саме  в  цьому 
і полягає  різниця  між  Європейською  та  національною  кваліфікацій
ною  рамкою. 

Іншою важливою рисою N(^11 є те, що вона повинна базуватися  на 
результатах  навчання.  Результати  мають  достатньо  загальний  характер 
для  того,  щоб  мати  змогу  охопити  результати  навчальних  процесів 
у вищих  навчальних  закладах усієї  Європи. 

Зазвичай  рамка  складається  із восьми  рівнів,  які  охоплюють  зага
льні  діапазони  кваліфікацій  від  дипломів  про  закінчення  середньої 
освіти до  вищих академічних  або професійних  кваліфікацій.  Рівні  ква
ліфікації  визначаються  за допомогою дескрипторів.  Відомі  дослідники 
питання  впровадження  європейських та національних  кваліфікаційних 
рамок  австрійські  науковці  Карін  ЛуоміМессерер,  Йорг  Маркович, 
Соня  Ленгауер  зазначають,  що  дескриптори  можуть  формулюватися 
різним  чином, наприклад  із посиланням  на успішність  (оцінки  з  пред
метів),  при  цьому  рівні  кваліфікацій  підтверджуються  свідоцтвом  про 
закінчення  певного учбового  процесу.  Перевагами  цих дескрипторів  є 
те,  що  вони  незалежні  від тривалості,  місця  та  форм  навчання,  тобто 
вони  полегшують  міжнародну  порівнянність  кваліфікацій,  а також  до
помагають  встановити  зв'язок  між  європейськими  та  національними 
кваліфікаційними  рамками.  Поряд  із  успішністю  використовуються 
інші  характеристики  рівнів  кваліфікацій.  Деякі  країни  (Словенія,  Ні
меччина,  Данія,  Мальта)  використовують  критерії  затрат  (знання, 
уміння,  компетенції)  для  розподілу  кваліфікацій  за  рівнями.  У  центрі 
уваги  німецької  професійної  освіти  під  час  підготовки  національних 
кваліфікаційних  рамок знаходяться діюча компетентність,  а також  фахо
ва, соціальна та  особиста  компетентності  як результати  навчання  [6;  7]. 
Манфред  Кремер,  президент  Федерального  Інституту  Професійної 
Освіти, зазначає,  що для  німецької  професійної  освіти  є  головним,  що 
результати  розвитку  професійної  компетентності  вдається  описати  як 
прояви діючої  компетентності  та  систематизувати  за  різними  рівнями 

компетентності  [5; 3]. 
На  нашу думку,  дуже  корисним  є досвід  Німеччини,  де  вже  декі

лька років у 22  вищих  навчальних  закладах  працюють  спеціальні  кон
сультанти  з  питань  Болонського  процесу.  Ці  фахівці  надають  поради 
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та спостерігають  за змінами.  Результати  узагальнюються  Конференці
єю ректорів  вищої школи(НЯК) та доводяться  до  відома  інших  вищих 
навчальних  закладів  для  того,  щоб  вони  також  мали  змогу  отримати 
корисний досвід. 

21 квітня 2005 року Конференція  ректорів вищої школи у  взаємодії 
із  Конференцією  міністрів  культури  та  Міністерством  освіти  та  дослі
джень розробили та ухвалили документ "Кваліфікаційні  рамки для  німе
цьких  дипломів  про  закінчення  вищої  освіти",  у  якому  зазначаються 
наступні  здобутки їх  створення: 

1.  Більша  прозорість,  зрозумілість  та  краща  порівнянність  спеціаль
ностей, які пропонуються  у країні та за її межами  завдяки: 
•  чіткому роз'ясненню  профілів  кваліфікацій; 
•  визначенню  початкового та кінцевого  пунктів  навчання; 
•  роз'ясненню  альтернативних  напрямів  навчання,  співвідношення 

кваліфікацій  між  собою та  можливостей  для  розвитку  в  освітній 
системі. 

2.  Покращена інформація для зацікавлених у навчанні та  роботодавців. 
3.  Підтримка  оцінювання  та  акредитації  завдяки  визначенню  пунктів 

рекомендацій. 
4.  Полегшення  розробки учбових планів та  програм. 
5.  Покращена  порівнянність  кваліфікацій  у  європейському  та  міжна

родному  контексті  [7, 3]. 

Зазначений  документ  розроблено  для  закладів  вищої  освіти,  він 
визначає  загальні  знання,  здібності,  компетентності  та деякі  формаль
ні  аспекти,  які  є  необхідними  для  кваліфікаційних  рівнів  бакалавра, 
магістра та доктора  наук. 

На  нашу  думку,  вивчення  досвіду  Німеччини  на  шляху  впрова
дження  Європейських  кваліфікаційних  рамок  та  створення  власних 
національних  кваліфікаційних  рамок  є  значимим  для  України  у  кон
тексті  її  прагнення  інтегруватися  в  Європейський  освітній  простір, 
адже без  інформації  про  процеси,  що  відбуваються  на  Європейському 
освітньому  просторі,  неможливо  правильно  будувати  вітчизняну  осві
тню  політику. 
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кваліфікаційних  рамок  не  завадить  визнаним  рисам  та  цінностям  ні
мецької  професійної  освіти,  а  позитивні  шанси  є  набагато  більшими 

ніж можливі ризики  [5; 3]. 
Відомий  німецький  науковець професор  Юрген Колер  вважає,  що 

встановлена та недостатньо  незалежна  від своєї специфічної  орієнтації 
національна  кваліфікаційна  рамка  буде  нормативними  стандартом, 
внаслідок  чого  її  потрібно  буде  дотримуватись  [4;  2].  Саме  в  цьому 
і полягає  різниця  між  Європейською  та  національною  кваліфікацій
ною  рамкою. 

Іншою важливою рисою N(^11 є те, що вона повинна базуватися  на 
результатах  навчання.  Результати  мають  достатньо  загальний  характер 
для  того,  щоб  мати  змогу  охопити  результати  навчальних  процесів 
у вищих  навчальних  закладах усієї  Європи. 

Зазвичай  рамка  складається  із восьми  рівнів,  які  охоплюють  зага
льні  діапазони  кваліфікацій  від  дипломів  про  закінчення  середньої 
освіти до  вищих академічних  або професійних  кваліфікацій.  Рівні  ква
ліфікації  визначаються  за допомогою дескрипторів.  Відомі  дослідники 
питання  впровадження  європейських та національних  кваліфікаційних 
рамок  австрійські  науковці  Карін  ЛуоміМессерер,  Йорг  Маркович, 
Соня  Ленгауер  зазначають,  що  дескриптори  можуть  формулюватися 
різним  чином, наприклад  із посиланням  на успішність  (оцінки  з  пред
метів),  при  цьому  рівні  кваліфікацій  підтверджуються  свідоцтвом  про 
закінчення  певного учбового  процесу.  Перевагами  цих дескрипторів  є 
те,  що  вони  незалежні  від тривалості,  місця  та  форм  навчання,  тобто 
вони  полегшують  міжнародну  порівнянність  кваліфікацій,  а також  до
помагають  встановити  зв'язок  між  європейськими  та  національними 
кваліфікаційними  рамками.  Поряд  із  успішністю  використовуються 
інші  характеристики  рівнів  кваліфікацій.  Деякі  країни  (Словенія,  Ні
меччина,  Данія,  Мальта)  використовують  критерії  затрат  (знання, 
уміння,  компетенції)  для  розподілу  кваліфікацій  за  рівнями.  У  центрі 
уваги  німецької  професійної  освіти  під  час  підготовки  національних 
кваліфікаційних  рамок знаходяться діюча компетентність,  а також  фахо
ва, соціальна та  особиста  компетентності  як результати  навчання  [6;  7]. 
Манфред  Кремер,  президент  Федерального  Інституту  Професійної 
Освіти, зазначає,  що для  німецької  професійної  освіти  є  головним,  що 
результати  розвитку  професійної  компетентності  вдається  описати  як 
прояви діючої  компетентності  та  систематизувати  за  різними  рівнями 

компетентності  [5; 3]. 
На  нашу думку,  дуже  корисним  є досвід  Німеччини,  де  вже  декі

лька років у 22  вищих  навчальних  закладах  працюють  спеціальні  кон
сультанти  з  питань  Болонського  процесу.  Ці  фахівці  надають  поради 
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та спостерігають  за змінами.  Результати  узагальнюються  Конференці
єю ректорів  вищої школи(НЯК) та доводяться  до  відома  інших  вищих 
навчальних  закладів  для  того,  щоб  вони  також  мали  змогу  отримати 
корисний досвід. 

21 квітня 2005 року Конференція  ректорів вищої школи у  взаємодії 
із  Конференцією  міністрів  культури  та  Міністерством  освіти  та  дослі
джень розробили та ухвалили документ "Кваліфікаційні  рамки для  німе
цьких  дипломів  про  закінчення  вищої  освіти",  у  якому  зазначаються 
наступні  здобутки їх  створення: 

1.  Більша  прозорість,  зрозумілість  та  краща  порівнянність  спеціаль
ностей, які пропонуються  у країні та за її межами  завдяки: 
•  чіткому роз'ясненню  профілів  кваліфікацій; 
•  визначенню  початкового та кінцевого  пунктів  навчання; 
•  роз'ясненню  альтернативних  напрямів  навчання,  співвідношення 

кваліфікацій  між  собою та  можливостей  для  розвитку  в  освітній 
системі. 

2.  Покращена інформація для зацікавлених у навчанні та  роботодавців. 
3.  Підтримка  оцінювання  та  акредитації  завдяки  визначенню  пунктів 

рекомендацій. 
4.  Полегшення  розробки учбових планів та  програм. 
5.  Покращена  порівнянність  кваліфікацій  у  європейському  та  міжна

родному  контексті  [7, 3]. 

Зазначений  документ  розроблено  для  закладів  вищої  освіти,  він 
визначає  загальні  знання,  здібності,  компетентності  та деякі  формаль
ні  аспекти,  які  є  необхідними  для  кваліфікаційних  рівнів  бакалавра, 
магістра та доктора  наук. 

На  нашу  думку,  вивчення  досвіду  Німеччини  на  шляху  впрова
дження  Європейських  кваліфікаційних  рамок  та  створення  власних 
національних  кваліфікаційних  рамок  є  значимим  для  України  у  кон
тексті  її  прагнення  інтегруватися  в  Європейський  освітній  простір, 
адже без  інформації  про  процеси,  що  відбуваються  на  Європейському 
освітньому  просторі,  неможливо  правильно  будувати  вітчизняну  осві
тню  політику. 
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НООСФЕРА  И СОВРЕМЕННЫЙ  МИР 

Рассмотрены  некоторые  аспекты  понятия  "ноосферы ", осмысление  и  раз

витие этого  понятия в современном  мире,  взаимное  влияние Космоса  и  человека, 

человека и  "ноосферы ". 

Взаимное  проникновение  природы  в  жизнь  человека  и  человека 
в развитие  и  преобразование  природы,  влияние,  часто  не  совсем  благо
приятное,  человека  на  природу  и  его  последствия  послужило  основою 
для  создания  учения  о  ноосфере.  В  настоящее  время  нет  определения 
ноосферы,  не  выработано  единого  понимания  сущности  и  будущего 
ноосферы.  Но  понятием  "ноосфера"  пользуются  представители  самых 
различных  отраслей.  В  советском  энциклопедическом  словаре  дается 
следующее  его определение. Ноосфера — новое эволюционное  состояние 
биосферы,  при  котором  разумная  деятельность  человека  становится  ре
шающим  фактором  его развития  [1]. 

© С И  Кшнякина, B.C. Кшнякин,  2008 

Ноосфера    это  качественЕ 
человеческого  общества.  Заметь 
двух  греческих  слов:  "разум"  и "• 
"сфера  разума".  В  научном  пони 
планетарного  существования,  гд
ды  и  человеческого  общества, 
и  общества,  активно  влияет  на  з 
становится  особенно  актуальные 
Мы  сверхактивно  вмешиваемся Е 
разумно. 

Понятие  ноосферы  было  вве. 
и  П.  Тейяром  де  Шарденом  в  1" 
состояла  в  том,  что  в  процессе 
и  развития  высшей  нервной  дея 
психическая  способность    разум 
новой  самосознания,  самопознан: 

Развитие  учения  о  ноосфере 
соотечественника  — академика 
чьи  идеи  обогатили  науку  и  ста. 
многих  отраслей  знаний,  в  том  • 
Естественнонаучной  основой  кс 
о  биосфере.  Согласно  учению  В 
Земли,  состав,  структура  и  энер 
и  современной  деятельностью  ж 
организмы  и  среда  их  обитания 
вуют  друг  с  другом,  образуя 
В.И. Вернадский  рассматривал  бь 
в  которой  совокупная  деятельное 
мыслящих,  проявляется  как  геох! 
таба.  Живое  существо,  преобрг 
неорганическую  материю  ("мер 
говорот. 

По  подсчетам  В.И.  Вернадс 
тавляет  ничтожную  часть  план: 
вещей  имеет  место  в  течение  в 
вещество  сосредоточено  в тонко! 
на  поверхности  суши,  а  также  г 
чество  его  исчисляется  долями 
процента  биосферы  по  весу,  п 
в наибольших  его  скоплениях ОЕ 
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