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ECONOMICS
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Землякова А.В.
к.э.н., доцент, КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова
CURRENT ASPECTS OF TAXATION OF PRIVATE INVESTMENTS
Zemlyakova A.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, KF of G.V. Plekhanov Russian University of Economics
Аннотация
предметом исследования являются вопросы налогообложения инвестиционного дохода физических
лиц. В статье рассматриваются все налоги, применяемые к розничным инвесторам, а также законные способы их оптимизации. Внесены предложения о возможных дополнительных налоговых льготах и сделаны
выводы о предполагаемых результатах.
Abstract
The subject of the study is the taxation of investment income of individuals. The article discusses all taxes
applied to retail investors, as well as legal ways to optimize them. Proposals have been made on possible additional
tax benefits and conclusions have been drawn about the expected results.
Ключевые слова: налоги, налог на доходы физических лиц, оптимизация, инвестиции, розничные
инвесторы, индивидуальный инвестиционный счет.
Keywords: taxes, personal income tax, optimization, investments, retail investors, individual investment account.
Вопросы индивидуального инвестирования с
каждым годом становятся все более актуальными.
Возможность ведения онлайн-бизнеса, валютные
риски и риски, связанные с ценами на нефть, а
также негативные последствия пандемии приводят
к растущей популярности всех типов инвестиционных возможностей. Инвестирование физическими
лицами обычно осуществляется по следующим
направлениям:
1. Вклады/Депозиты
2. Финансовые рынки
3. Страховые и пенсионные программы
Рассмотрим вопросы налогообложения каждого вида инвестирования. Ведь с любого полученного дохода физическое лицо в соответствии с НК
РФ должно заплатить подоходный налог.
Вклады. С 1 января 2021 года правила налогообложения вкладов изменились. Теперь процентный доход по всем видам банковских вкладов,
накопительным счетам, картам будет облагаться с
суммы всех доходов, за минусом необлагаемого
процентного дохода. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России (на 1 января). Все доходы, полученные в качестве процентов, будет облагаться по ставке 13%.
Исключение составляют счета эскроу и вклады со
ставкой менее 1% годовых.
В начале года все банки будут сообщать в
налоговые о выплаченных суммах процентного дохода. Физические лица, которым необходимо заплатить налог, придет налоговое уведомление с уже
рассчитанной суммой налога.
Финансовые рынки. Массовый приток розничных инвесторов на фондовый рынок зафиксирован
в 2020 году. Количество брокерских счетов увели-

чилось втрое. Большинство частных инвесторов зарегистрировались через банки, брокерские и управляющие компании обеспечили лишь 15% клиентов.
Основную часть средств физические лица держат
на брокерских счетах (около 5 трлн руб.), в том
числе на ИИС 270 млрд руб. На счетах доверительно управления розничные инвесторы хранят
около 1 трлн руб. По данным Мосбиржи и подсчетам НАУФОР количество физических лиц, имеющими брокерские счета составляет от 9,4 до 9,8 млн
человек.
На финансовых рынках розничный инвестор
получает доход тремя способами:
1. Разница между ценой покупки и ценой продажи ценной бумаги
2. Купонный доход по облигациям
3. Дивиденды по акциям
В соответствии с российским законодательством все три источника дохода облагаются НДФЛ.
При этом государству их платит за инвестора брокер, банк или управляющая компания, которые выступают в роли налогового агента. Следует отметить, что с 2021 года многие условия налогообложения изменились. В данном исследовании мы не
будем проводить сравнения, а рассмотрим условия
налогообложения на данный момент времени.
Начиная с 2021 года действует повышенная
ставка 15% для доходов свыше 5 млн, при этом учитываются все доходы физического лица.
Облигации. По облигациям налог платиться с
положительной разницы между ценой продажи и
покупки и с купонного дохода. С 2021 года в обоих
случаях налог взимается налоговым по ставке 13%.
Сумма, которая была вложена в облигации, не влияет на ставку.
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Акции. По акциям налог платиться с положительной разницы между ценой продажи и покупки
в размере 13%. Удерживает его налоговый агент в
лице брокера/банка/УК. При этом существует три
варианта налогообложения дивидендов.
- для акций российских компаний применяется
ставка 13%. Однако, она может быть снижена, при
условии, что она, выплачивая дивиденды использует прибыль, в которой уже включены дивиденды
других компаний;
- для акций российских компаний, зарегистрированных за рубежом, налог платиться в стране регистрации по ее налоговому законодательству;
- зарубежные компаний будут удерживать
налог в соответствии с законами своей страны. Для
американских компаний нужно заполнять форму
W-8BEN, чтобы заплатить налог как с нерезидента.
По фьючерсам и опционам брокер также удерживает 13% от прибыли.
Инвестиционные фонды (ПИФы и ETF). При
продаже паев фонда с полученной прибыли взимается 13%.
Страховые и пенсионные программы. Выплаты по пенсионным программам страхования
жизни и НПФ налогом не облагаются, если они заключены в свою пользу. Если физическое лицо решит досрочно изъять из страховки и НПФ денежные средства, то полученный доход за это время будет облагаться по ставке 13%. Накопительное и
инвестиционное страхование облагается по ставке
13%, с дохода, превышающего ключевую ставку,
не зависимо заключено оно в свою пользу или в
пользу близких родственников.
Далее рассмотрим какие налоговые льготы существуют для розничных инвесторов на данным
момент.
1.Вычеты по ИИС. Индивидуальный инвестиционный счет - это специальная программа для поддержки частных инвесторов. Тип вычета может
быть: на сумму внесенных средств (тип А) или в
размере финансового результата (тип Б). По типу А
сейчас можно получить вычет только с заработной
платы и по трудовым договорам. Розничный инвестор получит 13 или 15% от вложенных на счет денег, но не более 50 тыс. руб. По типу Б частный инвестор освобождается от налога 13 или 15% в размере финансового результата на прибыли, но он не
действует на дивиденды и доход от продажи валюты.
2.Льготы за долгосрочное владение ценными
бумагами (ЛДВ). Государство предоставляет
льготу для инвесторов, которые владеют ценными
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бумагами более 3 лет. В таких случаях платить
налог не нужно. Однако, да полученные дивиденды
и купонный доход, данная льгота не распространяется.
3. Ценные бумаги с льготами. Розничный инвестор может использовать и другие финансовые
инструменты. Инвестирование в них позволяют получить дополнительные льготы. К ним относятся:
Облигации с льготным купоном. По облигациям федерального займа, а также по некоторым
корпоративным облигациям купонный доход не облагаются налогом.
Ценные бумаги высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Государство поддерживает высокотехнологичные отрасли экономики, поэтому при определенных условиях при
продаже этих активов платить налог не нужно.
Список таких ценных бумаг есть на сайте Московской биржи.
4. Учет убытков. Розничный инвестор может
учитывать при налогообложении убытки прошлых
лет, чтобы уменьшить текущую налоговую
нагрузку.
По результатам исследования можно сделать
следующие выводы. В ближайшие несколько лет
количество частных инвесторов увеличится. Общий объем инвестиций также увеличится. Это
несет определенные риски для рынка. Розничные
инвесторы более склонны к панике, инвестиционные решения часто принимаются на основе узнаваемости бренда, а также могут действовать спекулятивно.
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JURISPRUDENCE
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Амирова М.А.
Ст. преподаватель
кафедры гражданско-правовых дисциплин
Alikhan Bokeikhan University
Семей, Казахстан
PUBLIC PROCUREMENT AS A TOOL TO SUPPORT SMALL BUSINESS
Amirova M.
Senior Lecturer of the
Department of Civil Law Disciplines of
Alikhan Bokeikhan University
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы государственной политики в сфере государственных закупок с
точки зрения поддержки и развития субъектов малого предпринимательства. Автором будут рассмотрены
общие и специальные элементы государственных закупок при участии субъектов малого предпринимательства. Выдвигаются предложения, направленные на совершенствование системы государственных закупок.
Abstract
The article discusses the issues of state policy in the field of public procurement from the point of view of
support and development of small businesses. The author will consider general and special elements of public
procurement with the participation of small businesses. Proposals aimed at improving the public procurement
system are being put forward.
Ключевые слова: государственные закупки, заключение договора, договорная система в сфере закупок, корпоративные закупки, субъекты малого предпринимательства.
Keywords: public procurement, contract conclusion, contractual system in the field of procurement, corporate procurement, small business entities.
Мировая практика показывает, что государственные закупки являются мощным инструментом поддержки экономической и социальной стабильности, обеспечения экономического роста и
регулирования рынка. Государственные закупки,
ставя перед собой задачу обеспечения общественных потребностей, решают обширный диапазон социально-экономических задач, из числа которых
выделяются поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также отечественных производителей.
Крупнейшая в Центральной Азии экономика
Казахстана сейчас переживает последствия пандемии. Тем не менее, не смотря на трудности, нашей
задачей стоит усилить лидирующую роль в Центральной Азии и укрепить свои позиции в мировой
экономике. В 2019 году руководством страны и
Правительством, были приняты комплексные меры
по поддержке бизнеса. Президентом Республики
Казахстан Токаевым К.К. уделяется большое внимание развитию предпринимательства, в нашей
стране созданы все необходимые условия для открытия и ведения бизнеса. Особого внимания заслуживает позиция Главы государства, отраженная
в его Послании, что «малый, в особенности микробизнес, играет важную роль в социально-экономической и политической жизни страны. В первую
очередь, он обеспечивает постоянную занятость

жителей сел и городов, тем самым снижая безработицу. Поэтому, государство продолжит оказывать
поддержку бизнесу».
В мировой практике предоставление определенных преференций является общераспространенным методом поддержки и стимулированиям малого предпринимательства. Поддержка малого бизнеса выгодна для государства тем, что именно
малый бизнес обеспечивает занятость населения,
повышает конкуренцию, увеличивает налоговые
поступления в бюджет, что немаловажно во время
кризиса. Более того, участие малого бизнеса в государственных и муниципальных закупках снижает
риск сговора. Если сравнивать Казахстан с соседними государствами, то можно увидеть, что опыт
развития малого и среднего бизнеса в зарубежных
странах показывает: МСБ играет огромную роль в
становлении экономики страны, создавая конкуренцию на рынке. К примеру, сейчас в странах Европейского союза в малых и средних компаниях
трудится примерно половина трудоспособного
населения. Сектор МСБ там отличается повышенной динамичностью, гибкостью, инновационной
активностью, способностью к быстрому созданию
новых производств и рабочих мест. Поэтому многие государства стремятся повышать уровень конкурентоспособности малых и средних предприятий, улучшать условия для предпринимательской
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деятельности и на государственном уровне поддерживать МСБ. Такая поддержка включает финансово-кредитную и имущественную помощь предприятиям. Ядром такой помощи нередко является
система государственных закупок.
Потому особый интерес представляет Закон
РК «О государственных закупках», введенный в
действие с 4 декабря 2015 года. Каким же образом
он будет стимулировать и поддерживать МСБ?
Анализ этого закона показывает: в его положениях имеется ряд норм, которые можно расценивать как косвенную поддержку МСБ. Так, одним из
основных принципов осуществления госзакупок
(статья 4) является оказание поддержки отечественным производителям, поставщикам работ и услуг.
Правда, в той мере, в которой это не противоречит
международным договорам, ратифицированным
Казахстаном. Считаю, обоснованием такого подхода являться то, что в суммарном выражении подавляющее большинство компаний Казахстана –
субъекты МСБ, а не субъекты крупного предпринимательства. Ведь по состоянию на 1 февраля 2020
года количество действующих субъектов МСП в
стране – более 1,3 млн. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей - 72,4%, крестьянских хозяйств - 13,8%, юридических лиц малого предпринимательства 13,6%, юридических лиц среднего предпринимательства - 0,2%. В тоже время количество субъектов крупного бизнеса в стране всего 2 520. Из них
действующих – 2 452. Согласно Закону «О государственных закупках», конкурсная документация
должна содержать техническую спецификацию с
указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ и услуг. При
этом техспецификация не должна противоречить
требованиям, установленным законодательством в
области технического регулирования. Считаю, эта
норма также направлена на косвенную поддержку
предпринимателей, включая МСБ. Ведь через систему технического регулирования (техрегламенты) могут устанавливаться особые требования к
поставляемой продукции. Однако в новом законе, в
отличие от ранее действовавшего, отсутствуют
прямые нормы о предоставлении гарантированного
закупа для субъектов МСП. В тоже время у наших
партнеров по ЕАЭС и у соседних стран в законодательстве о госзакупках прописаны специальные
нормы о поддержке МСБ.
Так, закон Белоруссии «О государственных закупках» от 13 июля 2012 предусматривает норму
(статья 31) о том, что субъектам МСП гарантируется возможность участия в процедурах госзакупок
по перечню, определяемому Советом министров.
Если предмет госзакупки и его объем могут распределяться по частям, то одна из частей должна составлять не более 10% этого предмета госзакупки.
Участниками по такому лоту могут выступать
только субъекты МСП, предлагающие товары и
услуги собственного производства, согласно установленному перечню.
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Закон РФ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля
2005 также предусматривает меры господдержки
МСБ в получении госзаказа (статья 15). В соответствии с этим законом заказчики обязаны размещать
заказы у субъектов малого предпринимательства в
размере не менее, чем 10%, и не более, чем 20% от
общего годового объема поставок товаров, согласно перечню, установленному правительством
РФ. Исключение составляют лишь случаи размещения заказов для нужд обороны и нацбезопасности.
В Китае также осуществляется поддержка
МСБ через систему госзакупок. Закон КНР «О содействии малым и средним предприятиям» устанавливает, что государство предпринимает меры
для расширения прямых каналов финансирования
малых и средних предприятий, активно создает
условия их деятельности, а также непосредственно
финансирует их в различной форме в рамках, разрешенных законодательством и подзаконными актами.
Более того, в соответствии с законодательством КНР, большинство иностранных производителей не могут проникнуть на китайский рынок закупок, потому что их товары, даже если изготовлены или собраны в Китае, не считаются
внутренними (национальными). И это при том, что
Китай является членом ВТО!
В отличие от российской системы государственного заказа система государственных закупок
Соединенных Штатов Америки более развита, поскольку даже Министерство обороны и другие силовые ведомства США не избавлены от обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства.
Затраты Министерства обороны США на закупку товаров, работ и услуг составляют 2/3 от всех
федеральных закупок1. Привлечение малого и
среднего бизнеса к участию в закупках, проводимых этим ведомством, является эффективным способом государственной поддержки малого предпринимательства. В зарубежных странах главным
препятствием к доступу к государственному заказу
для малого бизнеса являются повышенные требования процедуры предварительной квалификации.
Для российского малого бизнеса главным препятствием остаются финансовые требования заказчиков, выраженные в предоставлении обеспечения заявок на участие в торгах, а также обеспечения исполнения контракта. Вторым не менее важным
барьером является отсутствие авансовых платежей.
Таким образом, можно констатировать, что новый Закон РК «О государственных закупках» нуждается в дополнении. В частности, необходимо
установить нормы о возможности гарантированного закупа товаров, работ и услуг у субъектов
МСБ. Считаю, что это соответствовало бы духу поручений президента РК о развитии и поддержки
МСП, данных в послании народу Казахстана
"Единство народа и системные реформы - прочная
основа процветания страны".
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На основании все вышесказанного перечислим
основные задачи для повышения результативности
проведения государственных закупок:
1. Совершенствование законодательства в
сфере закупок с целью его упрощения и снижения
бюрократических барьеров.
2. Совершенствование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с
включением в него информации о кредитной истории юридического лица во избежание появления в
государственных закупках подставных «фирм-однодневок».
3. Консультирование субъектов МСП по вопросам участия в государственных закупках.
4. Снижение ставок по кредитам для субъектов
МСП и упрощение условий их получения.
При снижении уровня коррупции субъекты малого предпринимательства смогут беспрепятственно выйти на рынок государственных закупок,
а государственный заказ может стать крепкой основой для развития малого бизнеса в Республике Казахстан.
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INTERDEPARTMENTAL COMMISSION ON COUNTERING THE LEGALIZATION
(LAUNDERING) OF CRIMINALLY OBTAINED INCOMES, FINANCING OF TERRORISM, AND
FINANCING OF THE PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION AS A
COORDINATING BODY IN ENSURING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY AND
STABILITY IN RUSSIAN FEDERATION
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The Russian State University for the Humanities, senior lecturer
Abstract
The article presents the main goals, objectives, rights, organizational structure, formation and operation procedures, and legal fundamentals that govern the functioning of the Interdepartmental Commission on countering
the legalization (laundering) of criminally obtained incomes, financing of terrorism, and financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
Keywords: interdepartmental commission, coordinating bodies, countering money laundering, countering
laundering of criminally obtained incomes, financing of terrorism, financing of the proliferation of weapons of
mass destruction.
The Interdepartmental Commission on Countering
the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained
Incomes, Terrorist Financing, and the Financing of the
Proliferation of Weapons of Mass Destruction (Interdepartmental Commission, IDC) was established on
09.21.2016 by order of the Federal Financial Monitoring Service N 304 [1] to liaise and coordinate the efforts
of the state bodies and organizations related to countering the legalization (laundering) of criminally obtained
incomes, financing of terrorism, and financing of the
proliferation of weapons of mass destruction, as well as
to improve international cooperation in this area.
The Interdepartmental Commission is a permanent coordinating body responsible for coordinating the
efforts of state bodies and organizations related to
countering the legalization (laundering) of criminally
obtained incomes, financing of terrorism, and financing
of the proliferation of weapons of mass destruction.

In accordance with Clause 3 of the Regulation on
the Interdepartmental Commission, its main objectives
are:
to organize the preparation and review of draft
federal laws and other regulatory legal acts in this area;
to ensure cooperation, including the exchange of
information, among the bodies and organizations represented in the Interdepartmental Commission;
to work out a unified position on international cooperation in countering the legalization (laundering) of
criminally obtained incomes, the financing of terrorism, and financing of the proliferation of weapons of
mass destruction;
to prepare proposals on preventing the legalization
(laundering) of criminally obtained incomes, financing
of terrorism, and financing of the proliferation of weapons of mass destruction;
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to assess the threats to national security arising
from the legalization (laundering) of criminally obtained incomes, financing of terrorism, and financing of
the proliferation of weapons of mass destruction;
to work out measures to counter these threats; and
to liaison between the bodies and organizations
represented in the Interdepartmental Commission and
the organizations performing operations with monetary
funds or other assets and associations thereof through
the Advisory Council under the Interdepartmental
Commission.
For the purposes of implementing the assigned
tasks, the Interdepartmental Commission has a right:
to make resolutions necessary to ensure, coordinate, and improve the liaison between the bodies and
organizations represented in the Interdepartmental
Commission and other bodies and organizations in
terms of countering the legalization (laundering) of
criminally obtained incomes, financing of terrorism,
and financing of the proliferation of weapons of mass
destruction, and in terms of assessing the threats to national security arising from the legalization (laundering) of criminally obtained incomes, financing of terrorism, and financing of the proliferation of weapons of
mass destruction;
to request, in the prescribed manner, information
on matters reserved to the Interdepartmental Commission, and to invite officials from the concerned bodies,
associations, and organizations (as agreed by their directors) to sit on the Interdepartmental Commission;
to arrange preparation of the information analysis
content, guidelines and forecasts in order to monitor the
effectiveness of efforts aimed at countering the legalization (laundering) of criminally obtained incomes, financing of terrorism, and financing of the proliferation
of weapons of mass destruction;
to prepare proposals for submission in the prescribed manner to the President of the Russian Federation and to the Government of the Russian Federation
on the matters reserved to the Interdepartmental Commission that require a decision by the President and the
Government;
to supervise, within its scope and authority, the
implementation of resolutions of the Interdepartmental
Commission;
to enlist the services of experts, as well as R&D
and other institutions, in working out the relevant proposals of the Interdepartmental Commission.
The Interdepartmental Commission consists of
representatives (at the level of heads or deputy heads of
structural divisions) of:
the Ministry of Internal Affairs of Russia;
the Russian Foreign Ministry;
the Ministry for Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation;
the Russian Ministry of Defense;
the Ministry of Industry and Trade of the Russian
Federation;
the Ministry of Finance of the Russian Federation;
the Ministry of Justice of Russia;
the Foreign Intelligence Service of the Russian
Federation;
the Federal Tax Service;
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the Federal Security Service of the Russian Federation;
the Federal Penitentiary Service;
the Federal Service of Bailiffs;
the Federal Service for Technical and Export Control;
the Federal Customs Service,
the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media;
the Federal Financial Monitoring Service of the
Russian Federation (Rosfinmonitoring);
the Accounts Chamber of the Russian Federation;
the Investigative Committee of the Russian Federation;
the Central Election Commission of the Russian
Federation;
the Central Bank of the Russian Federation.
The Interdepartmental Commission may include,
as agreed, the representatives of:
the Federation Council of the Federal Assembly of
the Russian Federation;
the State Duma of the Federal Assembly of the
Russian Federation;
the Apparatus of the Government of the Russian
Federation;
the Subdivisions of the Presidential Administration of the Russian Federation;
the Apparatus of the Security Council of the Russian Federation;
the Federal Assay Chamber; and
the Autonomous Non-commercial Organization
“International Training and Methodological Center for
Financial Monitoring”.
Members of the Interdepartmental Commission
are selected upon the recommendations of the concerned state authorities, state bodies, and organizations,
and are subject to approval by the Director of Rosfinmonitoring.
The Prosecutor General of the Russian Federation,
their deputies and, on their instruction, other prosecutors may attend the meetings of the Interdepartmental
Commission.
There are working groups established in the main
lines of activity of the Interdepartmental Commission
to perform preliminary review, analysis, and systematization of findings, work out measures aimed at the
matters within the responsibility of the Interdepartmental Commission and at assessing the threats to national security arising from legalization (laundering) of
criminally obtained incomes, financing of terrorism,
and financing of the proliferation of weapons of mass
destruction.
The working groups consist of members of the Interdepartmental Commission and representatives of
other bodies and (expert) organizations. Activities of
the working groups are supervised by the Deputy
Chairperson of the Interdepartmental Commission –
State Secretary – Deputy Director of Rosfinmonitoring.
The Interdepartmental Commission currently includes the following working groups [2]:
“Working group on legal matters”;
“Working group on international cooperation”;
“Interim working group on statistics”.
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Director of the Federal Financial Monitoring Service is the ex officio Chairperson of the Interdepartmental Commission.
The Chairperson of the Interdepartmental Commission:
has general oversight of the activities of the Interdepartmental Commission and bears personal responsibility for the implementation of the tasks assigned to
the Interdepartmental Commission;
approves the working plan and agenda of the IDC
meetings in agreement with members of the Interdepartmental Commission;
approves the composition of the working groups
established under the IDC upon recommendation of the
bodies and organizations represented in the Interdepartmental Commission and concerned public authorities;
instructs the members of the Interdepartmental
Commission on matters related to implementation of
the tasks assigned to the Interdepartmental Commission, and also supervises this implementation.
The Executive Secretary of the Interdepartmental
Commission is appointed by the Chairperson of the Interdepartmental Commission and is directly subordinate to the Chairperson or their Deputy.
The Executive Secretary of the Interdepartmental
Commission:
arranges the meetings of the IDC;
informs the IDC members about the location, date,
and time of the meetings, and about matters included in
the meeting agenda;
prepares a draft work plan for the Interdepartmental Commission, draft meeting agenda and draft
resolutions, and also arranges preparation of documents
and analytical materials necessary at the meetings;
executes the minutes of the meetings of the Interdepartmental Commission;
supervises the implementation of the instructions
of the Interdepartmental Commission;
performs other duties as instructed by the Chairperson of the Interdepartmental Commission or their
Deputy; and
liaises with the members of the Interdepartmental
Commission, with the bodies and organizations they
represent, with the management of Rosfinmonitoring
and its structural divisions.
Meetings of the Interdepartmental Commission
are held at least once every 3 months, and are considered duly constituted when at least half of the IDC
members are present (at the moment, the commission
consists of 46 people) [3].
Meetings of the Interdepartmental Commission
are chaired by the Chairperson of the IDC and – when
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they are absent or have so instructed – by the deputy
Chairperson of this commission.
Resolutions of the Interdepartmental Commission
are carried via open ballot by a simple majority of
members present at the meeting, and without debate
(unless the IDC members have any questions about prepared materials or disagreements with the submitted
draft resolution). The vote is entered in the minutes of
the meeting.
If the votes of members of the Interdepartmental
Commission are divided equally, the Chairperson of the
meeting casts a decisive vote.
Resolutions of the Interdepartmental Commission
are entered on the records to be signed by the Chairperson or their Deputy chairing the meeting, and by the
Executive Secretary.
Conclusion
In general, it should be noted that operation of the
Interdepartmental Commission since its establishment
has made government agencies significantly more effective in their fight against laundering (legalization) of
criminally obtained incomes.
In terms of the coordination work carried out by
the IDC, the exchange of information and analytical
data on countering the financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction has become more expeditious.
In our opinion, it would be advisable to supplement the composition of the Interdepartmental Commission with representatives of the Federal Antimonopoly Service, the State Corporation “Deposit Insurance
Agency”, the Financial Ombudsman Service, the
Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation, and of a number of major banking organizations in which the state owns, directly or indirectly, a
controlling interest.
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Анотація
У статті представлені дані щодо клінічних особливостей пептичної виразки та властивостей рослини
пижми. Виявлення основних синдромів (больового, диспепсичного, астено-вегетативного) при пептичній
виразці шлунка т алікувальних властивостей рослини пижми (жовчогінну, антибактеріальну, спазмолітичну, протипаразитарну, протизапальну дію) дозволить її застосування у комбінації із основною антихелікобактерною терапією.
Abstract
The article presents data on the clinical features of peptic ulcer and the properties of the tansy plant. Detection
of the main syndromes (pain, dyspepsia, astheno-vegetative) in peptic ulcer and healing properties of tansy plant
(choleretic, antibacterial, antispasmodic, antiparasitic, anti-inflammatory effect) will allow its use in combination
with the main antihepika.
Ключові слова: Рослина, пижма, властивості, синдроми, виразка шлунка, пептична виразка шлунка,
лікувальні властивості.
Keywords: Plant, tansy, properties, syndromes, gastric ulcer, peptic gastric ulcer, medicinal properties.
Актуальність теми. Пептична виразка (ПВ)
шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК) є однією
із найбільш поширених хвороб органів травлення.
Впродовж останніх трьох десятиліть погляди на
етіологію і патогенез даного захворювання істотно
змінилися [1, 6]. Основною причиною виникнення
ПВ вважається інфікування слизової оболонки
шлунка та ДПК Helicobacter pylori (HP) [3,4, 7,19],
підвищену вірулентність якого детермінують гени
сagA, vасА, babA, iceA [2, 5, 9, 11, 13, 15, 18]. Наявність асоціації між інфікованістю токсигенними
(CagA+,VacA+) штамами HP, тяжкістю перебігу

хронічної гастродуоденальної патології та підвищенням серцево-судинного ризику [8, 10, 14, 17]
зумовила дослідження механізмів впливу цієї інфекції на перебіг атеросклерозу [12, 19], артеріальної гіпертензії (АГ), ішемічної хвороби серця [16,
20].
Ризик інфікування НР зростає при ЦД 2 типу,
оскільки гіперглікемія сприяє розвитку НРінфекції, вплив якої на хронічне запалення, гомеостаз лептину і греліну та секрецію інсуліну може
призводити до підсилення інсу-лінорезистентності
(ІР) та прогресування цукрового діабету типу 2
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(ЦД2) [21]. НР-асоційована ПВ шлунка та ДПК часто супроводжується порушеннями кількісного та
якісного складу мікрофлори кишечнику [22], які, у
свою чергу, відіграють певну роль у розвитку ожиріння, цукрового діабету [21], артеріальної гіпертензії [20], дисліпідемії та атеросклерозу [6].
Метою нашого дослідження є застосування
впливу рослини пижма у медичні й практиці та оцінка можливого впливу на клінічний перебіг пептичної виразки.
Матеріали та методи дослідження. Обстежено 40 хворих на пептичну виразку шлунка
(ПВШ) та 30 практично здорових осіб (ПЗО).
Діагностика проводилась у відповідності з Національними рекомендаціями Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної та вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам з
ПВШ та ДПК у дорослих, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України № 613
МОЗ України від 03.09.2014 р..
Серед обстежених пацієнтів переважали особи
віком 40-49 років (21 особа) та 50-59 років (19 осіб),
частка чоловіків склала 56,94% (25 осіб), а жінок –
43,06% (15 осіб).
Результати дослідження
Багаторічна рослина Tanacetum vulgare L. Або
Пижмо звичайне, (її ще називають Chrysantemum
vulgare, Pyretrum vulgare Boiss) із родини айстрових, яка нараховує близько 50 різновидів квітів та
деякі із них занесено до Червоної книги. У народі її
називають дика рябинка, горобина жовта, глистник,
ломовий трава [23].
Поширеність. Рослина росте у полях, на узбіччі доріг, в чагарниках, на суходільних луках, у
лісостепових і лісових лісах, зустрічається по всій
території Європи, Монголії, Казахстані, Туреччині,
Кореї та Японії. [24].
Структура. Рослина має гіллясте стебло із розсіченими продовгуватими листками, темно-зеленого кольору зверху та сірувато-зеленого – знизу.
Дані квітки жовтого кольору, розміщені на квітколожі із різким хвойним запахом суцвіття діаметром
до 8 мм..
Хімічний склад. За своїм складом рослина містить флавоноїди (2,5%), фенолкарбонові кислоти,
естерні олії (0,3%), танацетини (0,3%), флавоноїди,
дубильні речовини (3,69%), алкалоїди, органічні
кислоти, тощо.
Ефірні олії складаються із α-терпінену, ахілену, мірцену, β-феландрену, сабіненгідрату, хризантенолу, хризантенинацетат, γ-кадинену, δ-кадинену, α- і β-піненів, α- і β-туйонів, борнеолу, камфори, каламенів, елеміцінів, тимолу. Також пижма
містить сесквітерпеноїди, партенолід, хризанін, тамірин, танахін, тавулін, сантамарин, кампестерин.
Тритерпеноїди містять α- та β-амірини, псевдота тараксастероли. У свою чергу, флавоноїди є похідними апігеніну, акацетину, лютеоліну, кверцетину, а органічні кислоти - винних, гідроксикоричних, кофейних.
Самі квіти пижми містять до 0,8% ефірних
олій, флавоноїдів, дубильних речовини, до 2,3 мг %
каротиноїдів, до 8 мг % аскорбінової кислоти.
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Лікувальні властивості. Пижма, а саме флавоноїди, мають жовчогінну дію (покращуючи травлення шляхом скорочення жовчного міхура та проток, стимулюючи вироблення жовчі та своєчасне
виведення). Разом із цим покращується робота
шлунку та кишківника шляхом тонусу гладкої мускулатури. У шлунку дана рослина підвищує кислотність та евакуацію, що підтверджує позитивний лікувальний ефект при гастритах та виразках із зниженою секрецією.
Однією невід`ємною дією є гепатопротекторна, яка регенерує клітини печінки і цим покращує
роботу органу.
Однак, на серцево-судинну систему пижма має
негативний вплив, знижуючи частоту серцевих скорочень та підвищує артеріальний тиск. У судинах
тазу вона підвищує приток крові, особливо до органів малого тазу, що сприяє, в подальшому, можливому викидню при вагітності.
Виявлена дія на зниження температури тіла,
посилення потовиділення та регенерація ураженої
шкіри.
Лютеолін, який міститься у самих квітах
пижми має антигельмінтну дію (використовують
при аскаридозі).
Як відома, пижма містить понад 45 сесквітерпеноїдів, а саме партеноліди, сесквітерпенові лактони, похідні гермакраноліду, гвайаноліду та ін.,
які застосовують для профілактики мігрені та при
ревматоїдному артриті.
Отже, із вище сказаного встановлено, що пижма має жовчогінну, антибактеріальну, спазмолітичну, протипаразитарну, протизапальну дію [25].
Відомо, що препарати на основі квітів пижми
знімають запалення при подагрі і артритах, покращують апетит і сприяють більш повному засвоєнню
їжі. Самі суцвіття застосовують при гастритах зі
зниженою кислотністю і проблемах кишечника. Чаї
та відвари знімають запалення та біль, стимулюючи
секрецію ферментів, тонізуючи гладку мускулатуру. Квіти пижми входять до складу жовчогінного
збору в поєднанні з ромашкою, м’ятою, календулою і деревієм.
Встановлено позитивний вплив на обмінні
процеси в печінці при гепатитах. Квіти пижми показані при лямбліозі кишківника й жовчовивідних
шляхів, ентеробіозі, аскаридозі, ентероколіті, метеоризмі та млявому травленні. Хороші результати
були отримані при введенні пижми у комплексному
лікуванні холангіту та гепатохолециститу.
Доведено, що квіти пижик мають і побічну
дію, викликаючи, під час прийому, алергічні реакції, особливо тим, хто страждає на поліноз. Препарати протипоказані при жовчнокам’яній хворобі,
вагітності і лактації, дітям віці до 18 років.
Передозування та/або тривале застосування
пригнічує нервову систему та призводить до
розладу шлунка, функцій нирок і погіршення зору.
Слід дотримуватися обережності, при прийомі
жінкам, які очікують дитину, так як пижмо тонізує
мускулатуру матки.
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Можливі наступні збори із використанням квітів пижми при лікуванні ячменю: 6 разів на день з'їдають кілька сухих квіток, запиваючи водою. Курс
лікування проводиться до повного одужання. При
запаленні - роблять ванни і примочки на уражену
область; а при судомах ніг - ванни з настоєм. Концентрований настій квіток використовують для локального впливу на злоякісні новоутворення.
Хороші результати дають примочки й обмивання настоєм уражених місць при застарілих
ранах і виразках, тому рослина виявляє бактерицидні, дезінфікуючі та протигнильні властивості.
Квітки пижма допомагають від фурункулів і
наривів. На запалене місце накладають кашку з
квіток і тримають 5–6 годин.
Квіти пижми неодноразово використовуються
в косметології як бактерицидний та протизапальний препарат. Тому квітки пижми застосовують
при прищах і вугрових висипах. Вони також ефективні при зайвій жирності шкіри, розширених порах
і схильності до утворення фурункулів. Настій квітів пижми позбавляє від лупи, оскільки вбиває грибок-збудник. Зменшує жирність волосся, надає
йому силу, блиск і запобігає випадінню. [26].
Як відомо, при пептичній виразці шлунка, основними синдромами якого є больовий, диспепсичний та астено-вегетативний, настій квітів пижми
можуть чинити бактерицидну та міорелаксуючу
дію. Цим квіти пижми впливають на гладку мускулатуру, зменшуючи скорочення шлунка та його кислотність. Неодноразово виявлялась дія рослини на
дисписичний синдром, шляхом зниження проявів
метеоризму.
Досліджено, що при виразці шлунка спостерігалися супутні захворювання у вигляді ішемічної
хвороби серця (у 7 хворих (23,33%)), хронічний некаменевий холецистит (у 4 хворих (13,33%)), хронічний панкреатит (у 4 хворих (13,33%)), хронічний
пієлонефрит (у 2 хворих (6,67%)), хронічний некаменевий холецистит (у 1 хворого (3,33%)), хронічний панкреатит (у 4 хворих (13,33%)), хронічний
пієлонефрит (у 1 хворого (3,33%)), тощо.
Висновок. Дане дослідження дозволяє встановити, що особи із пептичною виразкою шлунка у
віці 40-60 років, що мають вище перечисленні супутні захворювання, можуть використовувати у
своєму раціоні настої рослини пижми для зменшення клінічних проявів основного та супутнього
захворювання.
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Анотація
У статті висвітлено тривалість перебігу та розташування пептичної виразки шлунка із поєднаною артеріальною гіпертензією. Встановлено, що ерозія зустрічається частіше у антральному відділі шлунка та
сягала середніх розмірів із тривалістю захворювання до 10 років.
Abstract
The article highlights the duration of the course and location of the peptic ulcer of the stomach with combined
arterial hypertension. It has been established that erosion occurs more often in the antral stomach department and
reached medium sizes with a duration of the disease up to 10 years.
Ключові слова: Виразка шлунку, артеріальна гіпертензія, ступінь тяжкості, синдром, тривалість перебігу.
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Актуальність теми. Основною патогенетичною ланкою розвитку пептичної виразки є інфекція
Нр., яка може призвести до гормонального та ферментативного дисбалансу із розвитком цукрового
діабету типу 2 (ЦД 2) [2,5,7,9,10]. Безпосередній
вплив на розвиток супутньої патології (порушення
системи гемостазу, судино-ендотеліальної функції,
тощо) мають саме інфекція Нр., яка «згладжує»
симптоматику на ранніх етапах обстеження патології та обтяжує її перебіг[1,3,4,6,8]. Тому, в подальшому, потрібно ретельно дослідити особливості
клінічного перебігу та ендоскопічну характеристику даних захворювань.
Мета дослідження. Оцінити клінічну картину
та особливості перебігу пептичної виразки шлунка
у хворих з цукровим діабетом типу 2.
Матеріали та методи дослідження. У результаті дослідження було обстежено 33 хворих на Hрасоційовану ПВШ віком від 18 до 75 років (у середньому 48,81±1,42). З них 11 хворих (група 1) на пептичну виразку шлунка (n=11), 11 хворих (група 2)
на пептичну виразку шлунка у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 (n=11). 11 осіб - практично здорові особи (ПЗО) (група 3, n=11).
Обстежені особи знаходились на стаціонарному лікуванні в гастроентерологічному відділенні
ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» та Чернівецькому обласному ендокринологічному центрі.
Діагноз ПВШ та ЦД2 виставлений у відповідності з Національними рекомендаціями Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної та
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам з ПВШ та ДПК у дорослих, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров’я України №
613 МОЗ України від 03.09.2014 р., Уніфікованого
протоколу «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації
медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу»

Наказ МОЗ України № 1118 від 21.12.2012. Діагноз
ЦД 2 встановлювали за стандартами ВООЗ
2006/2011 (HbA1c˃ 6,5 %, глюкоза плазми натще ≥
7,0 ммоль/л, постпрандіальна глікемія через 2 години ≥ 11,0 ммоль/л).
Верифікацію діагнозу ПВШ за допомогою апарата «GIF Q-40» компанії «Olympus» (Японія) проводили фіброгастродуоденоскопію з прицільною
біопсією згідно за загальноприйнятою методикою.
Оцінювали стан слизової оболонки шлунка із застосуванням мінімальної стандартної термінології. Запальні та атрофічні зміни СО оцінювали за ступенями: 0 – відсутність ознак, 1 – мінімальний
ступінь, 2 – помірний і 3 – виражений.
Критеріями включення стали пацієнти чоловічої та жіночої статі у віці більше 18 років з пептичною виразкою шлунка H.pylori-позитивними, з поєднаною з ЦД 2 легкого та середнього ступеня тяжкості, субкомпенсованого та компенсованого.
Критеріями виключення є пацієнти віком до 18
років і старших за 75 років, Hр–негативна ускладненена ПВ шлунка у поєднанні з ЦД 2 важкого ступеня стадія декомпенсації, гострою серцевою недостатністю, порушенням мозкового кровообігу, наявністю важкої супутньої патології, жінок у стані
вагітності та в період лактації, відмова пацієнта у
дослідженні.
Результати дослідження. За результатами дослідження встановлено, що у всіх хворих, інфікованих
Нр. спостерігався больовий синдром. Біль за локалізацію в епігастрії визначався у всіх хворих, однак найчастіше виявлено у хворих на ПВШ (100%) у навколопупковій зоні - відмічався у хворих на ПВШ (у 100%). У
всіх обстежених хворих відмічався характер болю ниючий, колючий, ріжучий (табл.1). Однак найчастіше
зустрічався ниючий біль у хворих на ПВШ (99,9%), колючий –у хворих на ПВШ (27,3%) та ПВШ у поєднані
з ЦД2 (27,3%) .

Таблиця 1
Особливості клінічного перебігу Hр-позитивної пептичної виразки шлунка у поєднанні з цукровим діабетом
типу 2, %.
Пептична виразка
Пептична виразка шлунка
Основні симптоми та синдроми
шлунка із ЦД 2
n= 11
n= 11
11
11
Больовий синдром
(100%)
(100%)
Локалізація:
10
5
епігастрій
(90,9%)
(45,5%)
5
4
навколопупкова зона
(45,5%)
(36,3%)
праве підребір’я
Характер:
10
7
ниючий, тупий
(90,9%)
(63,6%)
3
3
колючий
(27,3%)
(27,3%)
2
1
ріжучий
(18,2%)
(9,1%)
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Зменшення болю після їжі
Диспепсичний синдром:
порушення апетиту
нудота
печія
відрижка
блювання
Астено-вегетативний синдром:
Емоційна лабільність
пітливість
Оцінюючи диспепсичний синдром встановлено,
що найчастіше зустрічаються такі симптоми, як порушення апетиту у хворих на ПВШ (100%), нудота – у
хворих на ПВШ (100%) та відрижка – у хворих на
ПВШ (54,5%) (р<0,05). Найменш виражені симптоми
спостерігались у групі хворих на ПВШ у поєднанні з
ЦД2.
Астено-вегетативний синдром, що проявлявся
емоційною лабільністю та пітливістю виражений у

15
11
(70,6%)
11
(100%)
11
(100%)
11
(100%)
8
(72,7%)
6
(54,5%)
2
(18,2%)
11
(100%)
11
(100%)
4
(36,4%)

7
(63,6%)
10
(90,9%)
9
(81,8%)
8
(72,7%)
7
(63,6%)
5
(45,5%)
11
(100%)
11
(100%)
9
(81,8%)

хворих на ПВШ (100% - емоційна лабільність) та ПВШ
із ЦД2 (100% - емоційна лабільність). Однак, пітливість
виражена у хворих на ПВШ із ЦД2 (81,8%) (р<0,05).
Розміри виразки шлунка були різні (табл. 2).
Найчасті виразки малого розміру спостерігалася у
хворих групи 1(54,5%), 2 (54,5%). Найменш зустрічалися у всіх групах хворих виразки великого розміру.

Таблиця 2
Розміри виразкового дефекту у хворих на пептичну виразку шлунка при наявності цукрового діабету
типу 2 (кількість осіб)
Розміри виразки
Захворювання
Мала виразка
Середня виразка
Велика виразка
6
4
1
Пептична виразка шлунка
(54,5%)
(36,4%)
(9,1%)
Пептична виразка шлунка у поєдна3
6
2
нні з цукровим діабетом типу 2
(27,3%)
(54,5%)
(18,2%)
ВИСНОВКИ. Встановлено, що у всіх обстежених хворих супутня патологія впливає на розміри ерозивного дефекту (наявність середньої виразки), згладжує основні клінічні симптоми та синдроми перебігу головного захворювання, що, в
подальшому, ускладнює діагностику пептичної виразки.
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Аннотация
Пандемия COVID-19 подчеркнула актуальность технологий, замещающих стационар, изменила повестку клинических исследований, выявила и подчеркнула необходимость увеличенного использования
тромболитиков. Анализ исследовательских и клинических данных демонстрировал действенность и значимость медикаментозной реперфузии как метода выбора. Весомым резервом тромболитической терапии
вырисовывалась сочетанное применение сниженных доз тканевого и урокиназного активаторов плазминогена. Перспектива такого комбинированного подхода выражалась в составлении на их основе болюсных
тромболитических композиций/составов благодаря тесному научно-медицинскому сотрудничеству исследователей и клиницистов.
Abstract
Pandemic of COVID-19 has underlined the topicality of hospital replacing technologies, altered the themes
of clinical studies, elicited the necessity of enhanced using of thrombolytics. Analysis of research and clinical data
demonstrated the efficacy and ponderability of drug reperfusion as the method of choice. Significant reserve of
thrombolytic therapy beetles conjunctive application of tissue and urokinase plasminogen activators in decreased
doses. The perspective of this combined approach consists in forming of bolus thrombolytic compositions on the
base of plasminogen activators due to burly science-medical cooperation of researchers and clinical coworkers.
Ключевые слова: тромболитическая терапия, фибринолиз, тканевый активатор плазминогена, урокиназный активатор плазминогена, сочетанное введение, болюсные тромболитические композиции.
Keywords: thrombolytic therapy, fibrinolysis, tissue plasminogen activator, urokinase plasminogen activator, conjunctive administration, bolus thrombolytic compositions.
Внезапное и быстрое наступление пандемии
COVID-19 (вызванной новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2) уже за один только последний год заметно изменило глобальную повестку
клинических исследований. Сложившееся положение демонстрировало не только снижение доступности медицинской помощи, но и реальное формирование и обособление групп людей, жизнь которых заметно и значимо зависела от посторонней
заботы и потребности в уходе. Они, как и их семьи,
необходимо нуждались в поддержке профессиональных помощников, опёке центров дневного пребывания, пунктов проката технических средств реабилитации, школ ухода для родственников и других сервисов и технологий, которые могут и
способны организовать полноценную помощь в домашних условиях. В результате четко проявлялась

главная возможность и необходимость сегодняшнего времени – оставить близкого человека дома, в
знакомой обстановке, рядом с родными. Развитие
системы долговременного ухода планируется в
России в течение 2022 года в рамках проекта «Демография». Такая система необходима тем, кто
нуждается не просто в социальном обслуживании,
а в уходе, кто уже не может позаботиться о себе
сам. В рамках системы долговременного ухода
вполне возможен выбор получения необходимой
помощи дома или в стационаре. Таким путем актуальный вопрос будет решаться наилучшим образом. Стационар-замещающие технологии превращаются и становятся достойным способом обеспечения пожилых людей заботой с сохранением им
домашнего уюта. Это лишь один аспект обострившейся эпидемической обстановки.
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Вторжение пандемии никоим образом не снижало значимость стационаров, хотя наложение патологий порой заметно меняло традиционную клиническую картину. Следует отметить, что яркие
определения броских высказываний (как «тромболитическая эра» медицинской помощи) со временем заметно утратили свой блеск, а затем клинически и вовсе уступили в конкурентном сравнении
другим видам высокотехнологичных медицинских
приемов. Обоснованную значимость приобрело
первичное (как и срочное) чрезкожное коронарное
вмешательство (ЧКВ). Стало распространяться
мнение, что в мегаполисах, имеющих заметное и
достаточное количество центров высокотехнологичной кардиологической помощи (катетерных лабораторий), выполнение тромболизиса пациентам
будет существенно и неуклонно сокращаться. Однако в развивающихся странах (Африки, Латинской Америки, Азии) ситуация оказалось другой,
сопровождающейся средней четырехчасовой задержкой поступления пациентов с инфарктом миокарда (с подъемом ST – сегмента на электрокардиограмме) в госпитали [6, с. 1]. Накопленные данные
показывали ограниченную доступность первичной
ангиопластики, стентирования, указывая на необходимость увеличенного использования тромболитиков как лечения выбора. Отмечалась вторичная
роль ЧКВ в контексте неожиданного проявления
COVID-19 для случаев пациентов с инфарктом
миокарда с подъемом ST-сегмента (STEMI patients)
[13, с. 1788]. Фибринолиз оказывался предпочтительнее, когда можно было выбирать между ним и
ЧКВ. Достаточно быстро появилось и возражение,
что тромболизис у отмеченных пациентов имеет избыточный риск и заметную долю неудачного проведения [11, с. 4141]. Принимая во внимание это и
ряд других согласованных документированных заявлений, не рекомендовалось считать тромболизис
методом первого выбора (первоначальным подходом). При этом коронарная ангиография остается
основой диагностической стратегии STEMI пациентов даже в контексте COVID-19 [11, с. 4141].
Неослабевающая клиническая значимость
тромболизиса
Разрешение возникшего противостояния, во
многом, может быть достигнуто благодаря совершенствованию рассматриваемых подходов. Исчерпаны ли ресурсы тромболизиса? Даже быстрый
анализ проведенных исследований обнаруживает
его резервы. Выполнение фибринолиза только одним препаратом тканевого активатора плазминогена (t-PA) представляется затянувшейся ошибкой
[4, с. 1]. Причина этого видится в игнорировании
комплементарного действия t-PA и проурокиназы
(pro-u-PA) в природном фибринолизе, их синергистическом эффекте при лизисе фибринового
сгустка in vitro. Предположительно, комбинация
болюса t-PA с инфузией pro-u-PA оказывается безопаснее введения одного t-PA и способствует их
применению в существенно сниженных дозах. Клинические данные демонстрируют высокую эффективность и безопасность применения рекомбинант-
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ной проурокиназы (пуролазы) у пациентов с острым инфарктом миокарда при болюс-инфузионном
и двойном болюсном введении [1, с. 12]. Её использование на догоспитальном этапе лечения значительно повышало эффективность терапии благодаря простоте введения и безопасности применения.
Действенность
пуролазы
оказалась
сопоставимой с эффектами t-PA и превосходила их
по экономической эффективности. Приведенные
доводы позволяют рассматривать фибринолиз как
наиболее простой и быстрый метод медикаментозного восстановления кровотока/циркуляции и достижения его нормальной функции [4, с. 1; 1. с.12],
способствуя представлению тромболитической терапии как метода выбора.
Сочетание активаторов плазминогена
Развитие комбинированной тромболитической
терапии (5 мг болюса t-PA с последующей 90-минутной инфузией pro-u-PA /40 мг за час/, изучение
PATENT, PATENT study) прервалось со сменой
собственника компании, разрабатывающей pro-uPA [4, с. 1]. Однако указанный выше подход был не
единственным направлением продвижения сочетанного применения фибринолитических агентов
(t-PA и урокиназного активатора плазминогена /uPA/). Многие исследователи стремились достичь
повышенной эффективности и безопасности фибринолиза благодаря модификации активаторов
плазминогена методами химического и биологического синтеза [7, с. 72; 2, с. 2892; 3, с. 4191] с использованием внешнего и внутреннего фибринолиза [8, с. 1617], поддерживающего действия инициатора тромболизиса t-PA пролонгированной
активностью стабилизированных производных uPA [9, с. 307].
Болюсные тромболитичекие композиции
Перспектива названных выше исследовательских разработок заключается в составлении комбинированных тромболитических композиций на основе производных t-PA и u-PA пригодных для болюсного введения с заметно сниженным
интервалом доз компонентов предлагаемого состава [7, с. 72; 9, с. 307]. Отмеченный прием совместного применения клинических препаратов tPA с модифицированными формами u-PA экспериментально обоснован [7, с. 72; 2, с. 2892; 3, с. 4191],
клинически значим [10, с. 853; 12, с. 374; 5, с. 1660]
и требует серьезных и длительных организационных и финансовых усилий для успешной и плодотворной деятельности высококвалифицированного
научно-медицинского коллектива.
Заключение
С преодолением эпидемических угроз настоящего времени можно надеяться не только на восстановление сниженного уровня клинических исследований проблем ментального здоровья, онкологии, кардиологии, хронической боли, развития
телемедицинских технологий, но и на действенное
рассмотрение и организацию биомедицинского и
клинического изучения болюсных тромболитических композиций. Названный подход вместе с развитием приборного оснащения, технологий и
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средств катетерных лабораторий способствует значимому и глобальному укреплению системы здравоохранения и её выводу на новые рубежи и
уровни.
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OXIDANT AND ANTIOXIDANT STATE OF HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH PEPTIC ULCER
OF THE STOMACH AND DUODENUM IN COMBINED WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Buzdugan I.,
Department of internal medicine
Chernivtsi
Medvedeva І.,
Choban Yu.
Bukovinian State Medical University
Abstract
The peptic ulcer of the stomach and duodenum n.r. association remains one of the main events of the gastrointestinal tract. However, the comorbidity of the peptic ulcer of the stomach and duodenum in combined with
arterial hypertension burdens the course of the underlying disease. This is explained by the smoothing of the basic
clinical symptoms and conductive syndromes. Taking into account the influence of inflium n.r to the state of blood
and blood vessels, namely, oxidant-antioxidant dysfunction, it can be argued that in the presence of artererval
hypertension, this state is more pronounced. The action of antichelicobacter therapy leads to a decrease in the
severity of this dysfunction
Keywords: stomach peptic ulcer, duodenum, oxidative-antioxidative system, malonaldehyde, glutathione.
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Relevance of the topic The treatment of stomach
(SPU) and duodenum peptic ulcer (DDPU) is one of the
ways to eliminate the recrudescence of disease clinical
symptoms (ache and dyspeptic presentation), achieve
the fast, complete and nonrelapsive renewal of stomach
(SL) and DD lining through the reduction of excessive
acid-peptic products, renewal of motor-evacuation
function of stomach and DD, H.pylori (HP) eradication,
increase of SL and DD resistance [1,3,7]. The insufficient efficiency of eradication therapy is caused by the
available HP infection and ability to mutate and acquire
the resistance to antibacterial agents [2.4,6]. HP eradication promotes the complete or partial regeneration of
lining within the gastroduodenal area [5]. The data on
the phenotypic and/or genotypic resistance of HP is the
most important tool to predict the efficiency of antihelicobacter therapy and choose the eradication [2,8]. The
population level of HP antibiotic resistance is principal
for choosing the eradication therapy scheme. Therefore, it’s one of the tasks of our research.
Research objective is to analyze the efficiency of
eradication therapy in case of available toxigenic
strains in patients who suffer from the stomach and duodenum peptic ulcer combined with the arterial hypertension.
Materials and methods of research. Following
the screening results, 45 patients between the ages of
18 and 75 (average age – 48.81±1.42) with HPassociated SPU and DDPU were involved in the study.
The control group included 15 practically healthy people (PHP) (group II) with no acute and chronic diseases
at the moment of examination. Group I included 15 patients with SPU (n=9) and DDPU (n=6) without AH
symptoms; group III embraced 15 patients with SPU
(n=10) and DDPU (n=5) combined with АН.
SPU and DDPU diagnose was verified through fibrogastroduodenoscopy by means of ‘GIF Q-40’ device with the targeted biopsy that is produced by Olympus Company (Japan). HP diagnostics was carried out
with the help of rapid urease testing of biopsy material,
polymerase chain reaction (PCR) with the biopsy sample and urea breath test supposing the application of
‘Helic’ test system with the breath analyzer (‘AMA’,
Russia). HP DNA was separated from the biopsy samples of antrum lining while using the special sets for
DNA separation (‘Litekh’, Russia). HP cagA and vacA
genes within biopsy samples were defined by means of
‘Helicopol’ panel (‘Litekh’, Russia). The found HP
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cagA and vacA genes, as well as their alleles were estimated due to the instruction. In particular, we envisaged the availability of сagA gene within DNA fragment with 404 bps light filter and vacA (s1+s2, m1, m2
alleles) within 259 bps +286 bps, 290 bps and 352 bps
respectively.
We analyzed the content of malonaldehyde in the
blood plasma (MApl) and erythrocytes (MAer) according to the method of Yu.A. Vladimirov, A.I. Archakov;
the concentration of glutathione renewed in the blood –
by means of multiple-tube method of O.V. Travinа in
interpretation of I.F. Meshchishen and I.V. Petrova.
The ferments activity was studied in the following way:
glutathione peroxidase (ACP 1.11.1.9) – due to I.F.
Meshchishen,
glutathione-S-transferase
(ACP
2.5.1.18) – according to I.F. Meshchishen. The ferments activity was calculated per 1 g of hemoglobin
(Hb).
45 patients with SPU and DDPU associated with
the toxigenic (cagA+, vacA+) HP strains and AH were
involved in the study. 15 patients (I-A subgroup, n=15)
underwent the antihelicobacter therapy with consideration of the inefficiency of previous eradication: bismuth
subcitrat (120 mg, 4 times per day) + esomeprazole (20
mg, 2 times per day) + tetracycline (500 mg, 4 times
per day) + metronidazole (500 mg, 3 times per day) for
10 days (quadrupletherapy).
Research results. If studying the oxidative- antioxidative system (Table 1), it was found out that content of MA in blood plasma of patients with SPU and
DDPU сagA+vacA+ HР was 1.38 times higher
(р<0.05) in comparison with PHP group. However, it
considerably differed in case of available cagA+vacA/cagA-vacA+ genotypes (p>0.05).
The level of MA in blood plasma is 2 times higher
in the group of patients with SPU and DDPU combined
with AH in case of available сagA+vacA+ if compared
with PHP group (р<0.05). At the same time, it is 1.32
times higher (р<0.05) if compared with the group of
patients suffering from SPU and DDPU сagA+ or
vacA+ combined with АН.
The analogical situation is observed if analyzing
the concentration of malonaldehyde in the blood erythrocytes. The considerable changes are found in the
group of patients with SPU and DDPU сagA+ or vacA+
combined with AH that is proved by the increase of index in 1.83 times (р<0.05) and in 1.22 times (р<0.05)
if compared with the group of patients suffering from
SPU and DDPU сagA+ or vacA+ combined with АН.
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Table 1
The state of oxidative-antioxidative homeostasis in the patients with the peptic ulcer of stomach and duodenum
combined with the hypertension depending on the availability of cagA and vacA HР genes, M±m.
Test groups
SPU and DDPU patients
Patients with SPU and DDPU
Practically
combined with AH
healthy peoIndex
ple,
сagA+
сagA+ or
сagA+
сagA+ or
vacA+
vacA+
vacA+
vacA+
(group ІІ)
(group І а)
(group Іb)
(group Іc)
(group Іd)
n =15
n =9
n =6
n =10
n =5
Malonaldehyde in
10.32±0.34
5.78±0.52
10.75±0.37
9.49±0.3
5.97±0.22
blood erythrocytes,
*
*/#
*/##
*/#/##
mcmol/l
Malonaldehyde in
3.47±0.14
2.57±0.23
3.04±0.05
2.93±0.09
1.62±0.09
blood plasma, mcmol/l
*
*
*/##
*/#//##
Renewed glutathione,
0.53±0.01
0.77±0.01
0.43±0.01
0.45±0.01
1.14±0.06
mmol/l
*
*/#
*/##
*/##
Glutathione peroxi225.46±
158.6±
283.46±
251.19±
121.08±
dase, nmol RG / 1 g Нb
12.22
3.17
7.95
2.91
8.04
per min.
*
*/#
*/##
*/#/##
Glutathione-S-transfer122.69±
95.85±
145.00±
125.66±
94.09±
ase, nmol RG / 1 g Нb
2.34
0.99
0.92
3.33
3.29
per min.
*
*/#
*/##
*/#/##
Note.
* - accuracy of discrepancies (р<0.05) between the indices in groups ІІІa, ІІІB, Іb, Ic, Іd in comparison with group ІІ;
# - accuracy of discrepancies (р<0.05) between the indices in groups Іa
and Іb, Ic and Id;
## - accuracy of discrepancies (р<0,05) between the indices in groups ІІІa and Іb, Іc and Іd.
When analyzing the glutathione system (Table 1),
it was found out that patients with SPU and DDPU and
available сagA+vacA+ HР genes have the reduced
amount of renewed glutathione (RG) (in 2.04 times)
(р<0.05) that is caused by the increased activity of glutathione peroxidase (GP) (in 1.86 times) (р<0.05) and
glutathione-S-transferase (GT) (in 1.3 times) (р<0.05)
if compared with PHP group. At the same time, the
level of RG is lower in patients with SPU and DDPU
сagA+ or vacA+ HР (in 1.53 times) (р<0.05) because
of the increased activity of GP (in 1.31 times) (р<0.05)
and GT (in 1.16 times) (р<0.05) if compared with PHP
group respectively.
The combination of SPU, DDPU and AH with the
available сagA+vacA+ causes the considerable reduc-

tion of RG (in 3.03 times) (р<0.05) in the setting of increased activity of glutathione peroxidase (GP) (in 2.5
times) (р<0.05) and glutathione-S-transferase (GT) (in
1.54 times) (р<0.05) if compared with PHP group.
Estimating the state of oxidative-antioxidative
system after course of therapy, it was determined that
MAer concentration was reduced by 10.62% (р<0.05)
in the patients from I-АК group. The level of MApl was
decreased due to the reduction of MAer being accompanied with the reduction of this index by 9.48%
(р<0.05).
Additionally, we admitted the increase of RG concentration in blood (by 59.46% (р<0.05); by 32.43%
(р<0.05) in I-О group).

Table 2
The state of oxidative-antioxidative homeostasis in the patients with the peptic ulcer of stomach and duodenum
combined with the hypertension in the course of treatment, M±m.
Indices
GT,
nmol
GP, nmol
Test groups
MAer,
MApl,
RG / 1 g Нb RG / 1 g Нb RG, mmol/l
mcmol/l
mcmol/l
per min.
pr min.
Practically healthy people
6.97±0.22
2.52±0.09
94.09±3.29
121.08±8.04
1.06±0.06
n =15
11.58±0.22
4.64±0.1
134.88±3.99
271.19±2.91
0.37±0.01
Before treatment
*
*
*
*
*
Quadrupletherapy,
10.15±0.19
3.2±0.08
123.49±3.42
226.02±16.47
0.59±0.03
group І, n =15
*/**
*/**
*/**
*/**
*/**
Note* - accuracy of discrepancies (р<0.05) compared with PHP group; ** - accuracy of discrepancies (р<0.05)
between indices before and after treatment; # - accuracy of discrepancies (р<0.05) between indices in the control
and basic group of patients.
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Conclusion
It has been established that in patients with a peptic ulcer of the stomach and duodenum in combined
with arterial hypertension, the state of the vascular wall
is significantly disturbed, which is accompanied by an
increase in such indicators as malonic dialydeid in red
blood cells and blood plasma, glutathione transferase
and glutathone peroxidase against the backdrop of reduced glutathione. The use of quaditerapy allows you
to improve the state of the vascular wall and rheological
properties of blood
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Анотація
В статті наведені зміни ендотелію у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у поєднані з
артеріальною гіпертензією. Встановлено, зниження чутливості плечової артерії до напруження зсуву та
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вмісту десквамованих клітин у хворих на основне захворювання, що підтверджує ускладнений перебіг
виразкової хвороби, поєднаної з артеріальною гіпертензією.
Abstract
The article presents the changes in the endothelium in patients with a peptic ulcer duodenum in combined
with arterial hypertension. Installed, reducing the sensitivity of the shoulder artery to the displacement stress and
the content of desquamed cells in patients with a basic disease, confirming the complicated course of peptic ulcer,
combined with arterial hypertension.
Ключові слова: пептична виразка дванадцятипалої кишки, артеріальна гіпертензія, дисфункція, ендотеліальні клітини.
Keywords: peptic ulcer, arterial hypertension, dysfunction, endothelial cells.
Актуальність теми. Судинний ендотелій - це
активна динамічна структура, яка контролює безліч
важливих функцій, в тому числі і рівновагу між вазодилататорами і вазоконстрикторами, що сприяє
формуванню вазоспазму і вносить істотний внесок
у прогресування судинних порушень. Це дозволило
розцінювати ендотелій не тільки як селективний
бар'єр на шляху проникнення в тканини різних речовин з кровотоку, але і як ключова ланка в регуляції вазомоторного тонусу [2, с. 63].
ЕД є результатом різних захворювань, наприклад, цукрового діабету, септичного шоку, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки та
гіпертонічної хвороби [3, с. 41].
Невід’ємною частиною в розвитку ендотеліальній дисфункції є порушення вмісту ендотеліальних клітин, які регуляціють судинний тонус,
гемостаз і фібриноліз, запальні процеси і проникність бар’єрної стінки судини [7, с. 777]. Порушення структури ендотеліальних клітин призводить до локальних змін в активності ендотелію, що
включають підвищену проникність для плазмових
ліпопротеїдів та дисбалансу локальних тромбогенних субстанцій [5, с. 645].
Проте, при пептичній виразці дванадцятипалої
кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією, ендотеліальна дисфункція розвивається швидше і є
мало вивченою.
Метою нашого дослідження є визначення
стану ендотелію шляхом визначення чутливості
плечової артерії до напруження зсуву та вмістом
десквамованих ендотеліальних клітин.
Матеріали та методи. Було обстежено 50 хворих, які знаходились на стаціонарному лікуванні в
гастроентерологічному
відділенні
ОКУ
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» та
Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер м. Чернівці.
З них: 15 - склали практично здорові особи, що
увійшли до групи №1; 18 хворих на ДПК – група
№2; 17 хворих на ДПК, поєднаної з артеріальною
гіпертензією - група №3.
Діагностику пептичної виразки шлунка визначали за допомогою ендоскопії шлунка, а дванадцятипалої кишки проводилась за допомогою
фіброгастроскопу фірми “Olimpus” (Японія) згідно
із загальноприйнятою методикою. Характеристика

ендоскопічних змін слизової оболонки шлунка та
дванадцятипалої кишки здійснювалася із застосуванням мінімальної стандартної термінології. Артеріальну гіпертензію підтверджували згідно рівня
артеріального тиску (Європейське товариство гіпертензії, Європейське товариство кардіологів, 2003 і
Українського наукового товариства кардіологів
(УНТК, 2004)).
Дисфункцію ендотелію вивчалии за допомогою визначення чутливості плечової артерії до напруження зсуву на ендотелії. Для оцінки ендотелійзалежної вазодилатації розраховували зміну напруження зсуву та діаметра плечової артерії при
реактивній гіперемії та чутливість артерії до напруження зсуву. Вазодилатацію ендотелію перевіряли
за допомогою прийому таблеток нітрогліцерину та
виміру тих самих показників.
Десквамовані ендотеліальні клітини визначали
за допомогою методики Н.Н. Петрищева, О.А Берковича, оцінюючи їх кількість в крові, як показник
дисфункції ендотелію у хворих із різними захворюваннями.
Статистичний аналіз проводили з використанням програми SPSS Statistics 17 Multilanguage. Результати у вигляді таблиць та діаграм переводили в
базу даних. Вірогідності різниці між отриманими
даними оцінювали за коєфіцієнтом Стьюдента (t)
при р< 0,05.
Результати дослідження. Результати кольорової допплерографії судин верхньої кінцівки у
хворих на ПВ ДПК залежно від наявності АГ наведені в табл. 1.
Встановлено, що у хворих на виразкову хворобу, поєднану з артеріальною гіпертензією, напруження зсуву на реактивну гіперемію є істотно меншим, ніж у хворих на виразкову хворобу без супровідної патології та у здорових осіб. Незважаючи на
те, що ендотелійнезалежна дилатація (реакція судини на прийом нітрогліцерину) не страждала у жодній з груп, нами за допомогою ультразвуку високої роздільної здатності були виявлені порушення
ендотелійзалежної вазодилатації плечової артерії
та зниження чутливості плечової артерії до напруження зсуву у хворих на виразкову хворобу і ще
більш виражені порушення у хворих на виразкову
хворобу, поєднану з артеріальною гіпертензією.
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Табл. 1.
Показники чутливості плечової артерії до напруження зсуву на ендотелії у хворих на пептичну виразку
дванадцятипалої кишки у поєднані з артеріальною.
Практично здорові
Хворі на ПВ ДПК у
Хворі на ПВДПК
особи
поєднані з АГ
Показники
(група 2)
(група 1)
(група 3)
(n=20)
(n=15)
(n=30)
τ0 дин/см2
40±2
38±2
37±2
τ1 дин/см2
88±7
70±6
50±5*/**
К
0,069±0,012
0,03±0,011
0,003±0,013*/**
Примітка: τ0 – вихідне напруження зсуву,
τ1 – напруження зсуву у відповідь на реактивну гіперемію,
К – чутливість плечової артерії до напруження зсуву.
* - відмінності достовірні (p<0,05) у порівнянні з групою здорових осіб;
**- відмінності достовірні (p<0,05) між показниками в 2-й та 3-й групах;
На рис. 1 виявлено, що достовірно підвищується кількість десквамованих ендотеліальних
кліти у хворих на ПВ ДПК з АГ.

Хворі на ПВ
ДПК із АГ

9,52*/**

6,47*

Хворі на ПВДПК
Практично
здорові особи

3,78

0

2

4

6

8

10

12

Рис. 1. Показник вмісту десквамованих ендотеліальних клітин в крові при пептичній виразці
дванадцятипалої кишки у поєднаній з артеріальною гіпертензією.
Примітка.
* - достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками в 1-ій та 2-ій, 1ій та 3-ій
групах;
**- достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками в 2-ій та 3-ій групах;
Оцінюючи групу хворих на ПВ ДПК із АГ,
встановлено підвищення ендотеліальних клітин на
31,07% у порівняні з групою хворих на ПВ ДПК без
АГ та на 42,2% - з групою практично здорових осіб.
За даними досліджень виявлено, що антитромбін III (АТ III), достовірно зменшився у всіх
групах. Проте у групі хворих на ПВДПК АТ III

зменшився на 17,07%, у хворих на ПВ ДПК з АГ–
на 35,8% у порівнянні з практично здоровими особами. Водночас, у хворих на ПВ ДПК з наявністю
супутньої патології даний показник зменшився на
20,03% у порівняні з групою хворих на ПВДПК без
супутньої патології (рис. 2.).
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Рис. 2. Показник антитромбіну III в крові при пептичній виразці дванадцятипалої кишки у поєднані
з артеріальною гіпертензією.
Примітка.
* - достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками в 1-ій та 2-ій, 1ій та 3-ій
групах;
**- достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками в 2-ій та 3-ій групах;
Висновки.
У хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки поєднаної з артеріальною гіпертензією
дисфункція ендотелію супроводжується збільшення вмісту десквамованих ендотеліальних
клітин у плазмі крові (на 31,07% (p<0,05)) та напруження зсуву на реактивну гіперемію (на 35,08%
(p<0,05)) та АТ ІІІ (на 20,03% (p<0,05)), що свідчить
про порушення компенсаторних можливостей організму та є важливим чинником прогресування захворювання.
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Анотація
В статті висвітлено вплив інфекції H. pylori на ліпідний профіль у хворих на пептичну виразку шлунка
та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2. Метою
нашого дослідження було оцінити функцію ендотелію судин у пацієнтів з пептичною виразкою шлунку та
дванадцятипалої кишки, поєднаною з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2. Встановлено, що інфекція H. pylori призводить до порушень ліпідного профілю, а саме, підвищення ліпопротеїдів
дуже низько щільності та низької щільності на фоні зниження ліпопротеїдів високої щільності. Збільшення
секреції інсуліну та розвиток атеросклеротичного процесу завдяки збільшенню синтезу ЛПНЩ, що зменшує концентрацію ЛПВП. Таким чином, патогенетичні зв'язки H. pylori з розвитком гіпертонії та цукрового діабету 2 типу ПВШ та ДПК виявить початкові зміни судин та ендотелію, які допоможуть вам ефективно вибирати лікування.
Abstract
In the article the influence of H. pylori infection on the lipid profile in patients with peptic ulcer of the stomach
and duodenum in combination with arterial hypertension and diabetes type 2. The purpose of our study was to
evaluate the function of the vascular endothelium in patients with a peptic ulcer of the stomach and duodenum,
combined With arterial hypertension and type diabetes type 2. It has been established that H. pylori infection leads
to lipid profile disorders, namely, increase lipoproteins very low density and low density against the background
of reducing high density lipoproteins. An increase in insulin secretion and the development of a atherosclerotic
process due to an increase in LDL synthesis, which reduces the concentration of LPLs. Thus, the pathogenetic
connections of H. pylori with the development of hypertension and type 2 type 2 PWS type and DPK will detect
initial vessels and endothelial changes that will help you to effectively choose treatment.
Ключові слова: шлунок, виразка, гіпертензія, лікування, цукровий діабет типу 2, інфекція H. Pylori.
Keywords: stomach, ulcer, hypertension, treatment, diabetes, H. pylori infection.
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Актуальність теми. Розуміння патогенезу артеріальної гіпертензії (АГ) та інших супутніх їй захворювань — інсулінорезистентності (ІР), гіперінсулінемії (ГІ), дисліпідемії (ДЛ) (Бабак О.Я. та інш.
2011) та інфекції H.рylori у розвитку не лише кардіологічної, але і ендокринологічної патології (Колеснікова О.В. та Козирєва Т.Є., 2014). Підвищення
секреції інсуліну ПЗ та розвиток атеросклеротичного процесу обумовлений зростанням синтезу
ЛПНЩ, що регулюється ферментом ліпопротеїдліпазою (ЛПЛ), знижує вміст ЛПВЩ. Мінімально
окислені ЛПНЩ посилюють експресію молекул адгезії (ICAM, VCAM) (Леонтьева В.А. та Колесникова И. Ю., 2008). Тому, патогенетичний взаємозв’язок H.рylori із розвитком АГ та ЦД 2 у хворих
на ПВШ та ДПК дозволить виявити початкові зміни
судин та ендотелій, що допоможе ефективно підібрати лікування. Однак, ліпідний профіль даних пацієнтів залежить не тільки від наявності супутньої
патології, але і при правильному, раціональному,
збалансованому харчуванні.
Мета роботи – оцінити функцію ендотелію судин у пацієнтів з пептичною виразкою шлунку та

дванадцятипалої кишки, поєднаною з артеріальною
гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 в залежності від якості харчування.
Матеріали та методи. Обстежено 50 хворих
на ПВШ та ДПК у поєднанні з АГ і ЦД2 серед 10
практично здорових осіб (ПЗО) (група І), 20 хворих
– на ПВШ та ДПК у поєднанні з АГ і ЦД2 (група ІІ)
та них 20 хворих на ПВШ та ДПК (група ІІІ). Оцінка судинно-ендотеліальної дисфункції проводилась шляхом визначення sVCAM-1 – Bender
MedSystems GmbH, (Австрія), оцінкою ліпідного
профілю (Росія).
Результати власних досліджень та їх оцінка.
Оцінюючи вміст молекули адгезії (sVCAM-1)
(рис.1.) у хворих без супутньої патології встановлено, що у хворих на ПВШ та ДПК CagA+VacA+
показник у 2,83 рази, а у хворих на ПВШ та ДПК
CagA+VacA-/CagA-VacA+ -у 2,05 рази (р<0,05), перевищував вміст у групі ПЗО (р<0,001). Проте,
вміст даного показника у хворих на ПВШ та ДПК
CagA+VacA+ у 1,17 рази (р<0,05) вищий у порівняні з групою хворих на ПВШ та ДПК CagA+VacA/CagA-VacA+.

4000
ПВШ та ДПК
CagA+VacA+

3394,55*/#/##

3500
3000
2500
2000

1912,96*

1664*/#/##/###
1504*/#

ПВШ та ДПК CagA+VacA/CagA-VacA+
ПВШ та ДПК
CagA+VacA+ із АГ і ЦД2

1500

493,87

1000
500
0
sVCAM-1 , нг/мл

ПВШ та ДПК CagA+VacA/CagA-VacA+ із АГ і ЦД2
ПЗО

Рис. 1 Вміст sVCAM-1 в крові при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з
артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2.
Примітки.
* - достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками в 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї груп з 5-ю
групою;
# - достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками в 1-ї та 4-ї груп;
## - достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками 2-ї та 4-ї груп.
### - достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками 3-ї та 4-ї груп.
При наявності супутньої патології вміст
sVCAM-1 у хворих на ПВШ та ДПК CagA+VacA+
у 5,87 раз (р<0,05) підвищений у порівняно з групою ПЗО, а у хворих на ПВШ та ДПК CagA+VacA/CagA-VacA+ - у 2,37 рази (р<0,05) відповідно. Однак, оцінюючи вплив токсигенних штамів та АГ і
ЦД2 на ПВШ та ДПК встановлено, що даний показник у 2,14 рази (р<0,05) підвищений у групі хворих
на CagA+VacA+ ПВШ та ДПК у поєднанні з АГ і
ЦД 2 у порівняні з групою хворих на ПВШ та ДПК
CagA+VacA-/CagA-VacA у поєднанні з АГ і ЦД2.
Виявлено, що у хворих на ПВШ та ДПК
CagA+VacA+ ТГ у 1,28 рази (р<0,05) перевищував
вміст у групі ПЗО, а у хворих на ПВШ та ДПК

CagA+VacA-/CagA-VacA+ - у 1,13 раза (р<0,05).
Однак, при наявності супутньої патології вміст ТГ
у хворих на ПВШ та ДПК CagA+VacA+ у 1,77 рази
(р<0,05) перевищував показник ПЗО, а у хворих на
ПВШ та ДПК CagA+VacA-/CagA-VacA+ - у 1,3
рази (р<0,05) відповідно. Одночасно із підвищенням ТГ спостерігалось підвищення і ЗХ, що проявлялось збільшенням даного показника у хворих на
ПВШ та ДПК при наявності супутньої патології
вміст ТГ у хворих на ПВШ та ДПК CagA+VacA+ у
1,47 рази (р<0,05) підвищений порівняно з групою
ПЗО та у хворих на ПВШ та ДПК CagA+VacA/CagA-VacA+ - у 1,34 рази (р<0,05) відповідно.
Напротивагу, при підвищені ТГ, ЗХ спостерігається
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достовірне зниження вмісту ЛПВЩ. У хворих на
ПВШ та ДПК із АГ і ЦД2 CagA+VacA+ вміст
ЛПВЩ знижується у 1,56 рази (р<0,05) зменшений

у порівняно з групою ПЗО, а у хворих на ПВШ та
ДПК CagA+VacA-/CagA-VacA+ із АГ і ЦД2 - у 1,55
рази (р<0,05) відповідно. (табл. 1)
Таблиця 1
Показники ліпідного профілю у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2, M±m.
Групи обстежених
Хворі на ПВШ та ДПК у поєднані
Хворі на ПВШ та ДПК
з АГ і ЦД2
ПЗ0
Показник
(5-а
CagA+VacA CagA+VacACagA+VacA-/
CagA+VacA+
група)
+
/CagA-VacA+
CagA-VacA+
(3-я група)
n =10
(1-а група)
(2-а група)
(4-а група)
n =10
n =10
n =10
n =10
Загальний холе4,99±0,28
4,66±0,27
6,11±0,24
5,6±0,2
4,17±0,2
стерин,
*
*/#
*/#/##
*/#/##/###
9
(ммоль/л)
Тригліцериди,
170,54±8,08
151,44±3,15
236,90±13,14
173,68±5,48
133,62±4
(ммоль/л)
*
*/#
*/#/##
*/##/##
,39
ЛПВЩ
0,93±0,09
1,03±0,09
0,83±0,07
0,86±0,04
1,33±0,1
(ммоль/л)
*
*/#
*/#/##
*/#/##/###
3
ЛПНЩ
2,88±0,27
2,85±0,12
3,51±0,14
3,49±0,16
2,28±0,4
(ммоль/л)
*
*/#
*/#/##
*/#/##/##
2
4,91±0,48
3,81±0,55
6,49±0,71
5,27±0,25
2,68±0,5
ІА
*
*/#
*/#/##
*/#/##/###
3
* - достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками в 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї груп з 5-ю
групою;
Примітки.
# - достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками в 1-ї та 4-ї груп;
## - достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками 2-ї та 4-ї груп.
### - достовірність відмінностей (р<0,05) між показниками 3-ї та 4-ї груп.

При знижені вмісту ЛПВЩ спостерігається
підвищення ЛПНЩ, який у 1,26 рази у хворих на
ПВШ та ДПК CagA+VacA+ перевищував вміст у
групі ПЗО (р<0,05), а у хворих на ПВШ та ДПК
CagA+VacA-/CagA-VacA+ - у 1,25 рази (р<0,05).
Проте, порівнюючи групи хворих на ПВШ та ДПК
при різних комбінаціях штамів, достовірного підвищення не відмічалось. При поєднанні із супутньою
патологією даний показник підвищувався у 2,62
рази (р<0,05) та у у 2,64 рази (р<0,05) Оцінивши
дані показники ліпідного обміну встановлено, що
найвищий ІА сягав у хворих на ПВШ та ДПК
CagA+VacA+, що у 1,56 рази перевищував вміст у
групі ПЗО (р<0,05) та при наявності супутньої патології у хворих на ПВШ та ДПК CagA+VacA+, що
у 1,97 рази (р<0,05) відповідно. Враховуючи зміну
порушення ліпідного профілю та вмісту молекули
адгезії крім запропонованої дієти при даному захворюванні необхідно приймати насіння льону у
вигляді настойок, узварів тощо. Основними властивостями якого є покращення перистальтики, насичення організму різними амінокислотами, марганецем, калієм, магнієм і незамінними жирними кислотами Омега-3, Омега-6 і Омега-9. Лігнано, що
присутній в оболонці, виконує роль антиоксидантної системи та знижує рівень холестерину при
тривалому прийомі.
Однак, з літературних джерел відомо, що дисбаланс ліпідного профілю спричиняють вік та
стать особи, спадковість, надмірне вживання насичених жирів, переїдання, наявність супутніх патології, таких як хвороби нирок, печінки, ожиріння, тощо.

Як відомо, ліпідний профіль є регулятором
підтримки більшості біологічних процесів організму, який необхідний для стабільної роботи органів
травлення, дихання, кровотворення і т.д. Саме холестерин є одним з ключових компонентів клітинної мембрани і учасником синтезу гормонів надниркових залоз, статевих гормонів, жовчі. Підвищення
холестерину
(порушення
ліпідного
профілю) призводить до дистрофії печінки, що вимагає негайного лікування.
Найбільш досліджені фракції холестерину- це
ліпопротеїн високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїн низької щільності (ЛПНЩ). Саме ЛПНЩ холестерин бере участь в нейтралізації токсинів, небезпечних для організму. Однак, підвищення його вмісту у крові внутрішніх стінках судинних
призводить до формування атеросклеротичні
бляшки. Це загрожує розвитку ІХС, атеросклерозу,
інфаркту. Саме ЛПДНЩ (ліпопротеїни дуже низької щільності) запускають формування холестеринових відкладень.
ЛПВЩ – є речовиною, яка розчиняє холестеринові відкладеня на артеріальних стінках та бере
участь у наступних процесах : доставка стероїду з
різних ділянок організму в печінку на подальшу переробку, обмін вітаміну D, будівництво мембран
клітин, синтез гормонів.
При лабораторному дослідженні виявляють
співвідношення між ЛПВЩ, ЛПНЩ і ЛПДНЩ, що
дозволяє скласти більш ясну картину здоров’я пацієнта.
Основними методами швидкого зниження
ЛПНЩ є медикаментозне лікування, яке включає –
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статини, препарати нікотинової кислоти, солі фібриновой кислоти (фібрати), Омега-3, полікозанолом, екстракт червоного рису в складі харчових добавок, інгібітори абсорбції холестерину.
Однак, крім медикаментозного лікування виділяють і правильне раціональне харчування, яке знижуватиме рівень «поганого» холестерину та частково відновить баланс стінки судин у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки
у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим
діабетом типу 2.
За енергоцінності (2800-3000 ккал) і складом
(Б – 90-100 г, Ж – 100 г, У – 400 г) дієта є фізіологічно повноцінною, і це великий плюс. Режим складається з 5-6 прийомів їжі в день, причому на ніч
потрібно випити стакан молока або вершків. Рідини
протягом дня дозволяється випивати в межах 1,5 л.
Сильних обмежень по прийому кухонної солі всередині страв немає (денна норма 10-12 г).
Відомо, що у раціон харчування у даних хворих необхідно виключити продукти з надмірним
вмістом жирів тваринного походження, копченості,
здобу, кондитерські вироби, міцну каву і чай.
Замість цього, в меню потрібно включити продукти, що знижують концентрацію цього органічного стероїду. Серед них: морська риба, пісне м'ясо,
бобові культури, крупи, свіжі овочі, свіжі фрукти,
рослинні масла, свіжовижаті соки.
Для профілактики із вище зазначеними особливостями рекомендується вести максимально здоровий спосіб життя, відмовитися від куріння і алкогольних напоїв, збалансувати харчування, помірно
займатися спортом, регулярно робити ранкову гімнастику для профілактики гіподинамії, уникати
стресу в родині і на роботі, стежити за своїм емоційним станом.
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Висновок. Перебіг ПВШ та ДПК у поєднанні
з АГ і ЦД2 обумовлений порушення ліпідного обміну та молекули адгезії, корекція яких виявлена
при раціональному збалансованому харчуванні у
кожного хворого.
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Аннотация
В статье описываются основные особенности работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья. Отражена специфика работы с данной категорией учащихся в рамках среднего профессионального образования.
Abstract
The article describes the main features of working with students with disabilities. The article reflects the
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Одно из основных прав, гарантированных людям с ограниченными возможностями здоровья в
России, - право на образование. Оно установлено
ст. 18 и 19 Закона "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации", а также Законом "Об образовании", касающихся воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и
образования таких взрослых. В соответствии с
этими законами лицам с ОВЗ обеспечивается дошкольное, внешкольное воспитание, получение общего, начального, среднего и высшего профессионального образования. Однако, несмотря на определенные прогрессивные изменения в сфере
образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья, для реализации этого права еще не в полной мере созданы условия. Создание условий для
получения максимально доступного инвалидам образования, отвечающего их специфическим потребностям, вырастает в общегосударственную
проблему.
Большое количество инвалидов поставило перед обществом серьезную проблему их социализации и включения в активную трудовую и общественную жизнь. В настоящее время решается чрезвычайно важная задача создания современной
системы социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями здоровья, при этом большое внимание уделяется социальной работе с данной категорией граждан в условиях профессионального образования [1, с. 145]. Воспитание детей с тяжелыми
формами инвалидности рассматривается в лечеб-

ной педагогике как непрерывный процесс обучения, закрепления, повторения и обогащения различных форм их взаимодействия с внешним миром,
как известно, эта работа не ограничена во времени
даже для взрослых, поскольку многим из них требуется социальный патронат всю жизнь.
Получение гражданами с ОВЗ профессионального образования с последующим трудоустройством является одним из направлений адаптации
данной категории людей, социальной инклюзии,
что позволяет им в дальнейшем развиваться и решать свои проблемы в обычной жизни.
Коррекционная работа с социальной микросредой ребенка - это комплекс мероприятий по воспитанию, обучению, развитию и социальной защите личности ребенка [4, с.23]. В коррекционном
процессе важен уровень общения между родителями и учителями, что позволяет согласовывать
коррекционные программы. При разработке программ индивидуальной и групповой психологической коррекции важно учитывать:
- индивидуальные занятия с детьми вместе с
родителями;
- корректирующие интервью, беседы с родителями и учителями,
- социально-психологический тренинг и многое другое.
Подход к вопросу проведения корректирующих работ определяется следующими методическими постулатами:
1. Повышение успешности ребенка;
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2. Сам обучающийся должен применять полученные знания к новым, развивающим и корректирующим творческие способности и мышление ребенка;
3. Формирование адекватной мотивации (интереса) обучающихся;
4. Создание ориентировочной основы действия (действие по образцу);
5. Материальная деятельность (работа с реальными объектами);
6. Обучающийся берет на себя все функциональные действия и выполняет их самостоятельно
(для себя) - таким образом, происходит психологическая коррекция нарушений мышления.
Компонентами корректирующего процесса являются проблемное и развивающее обучение, которое целенаправленно формирует и корректирует
когнитивные потребности и мышление учащихся.
Создание проблемной ситуации важно. Основное
положение лечебно-развивающего обучения - формирование у детей творческого подхода к действительности, умение работать с абстрактными понятиями, развивать и корректировать произвольность
психических процессов [1, с.47]. Изменяя структуру деятельности, ее мотивы, можно сформировать познавательный интерес, который будет способствовать удовлетворению познавательных потребностей.
Профессиональное образование - важнейшая
область социализации учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и условие их интеграции
в общество. Успешная профессиональная самореализация людей с ограниченными возможностями и
детей с тяжелыми формами инвалидности является
производной многих компонентов, включая условия, качество образования и подготовки на различных уровнях общего образования, начиная с дошкольного возраста, содержание и качество допрофессионального и основного профессионального
образования.
Для получения образования необходимо создание особых условий для обучения, воспитания и
развития, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе использование специальных образовательных программ и методик обучения и воспитания, специальных учебников, учебных и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения [3, с.55]. Коллективное и индивидуальное использование, оказание ассистентских услуг, обеспечивающих обучающимся
необходимую техническую помощь, групповые и
индивидуальные коррекционные курсы, доступ к
зданиям образовательных организаций и другие
условия, без которых невозможно или сложно
управлять образовательными программами для инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями.
С первых дней пребывания в техникуме очень
важно сформировать у детей с ограниченными возможностями интерес к учебной деятельности, желание учиться и выполнять роль учителя. Это способствует внимательному подходу преподавателя к
ученикам, готовности помочь, спокойному тону,
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поощрению к малейшим достижениям. Успех вселяет в ребенка уверенность в себе и стимулирует
его активность. Необходимо всеми возможными
способами поддерживать доступ ребенка к учебному заведению, обучению. В этом должны быть
очень полезны родители, которые постоянно расспрашивают этих детей о жизни в техникуме, при
этом полностью исключая выговоры за неудачи.
Первые профессиональные навыки студентыинвалиды отрабатывают на во время прохождения
профессиональной практики. Важнейшим условием данного процесса является реальное нахождение на производстве и выполнение типовых задач,
предписанных выбранной специализацией. Практический опыт становится залогом успешного трудоустройства студентов СПО в будущем. При этом
присутствие наставника помогает студентам с ОВЗ
адаптироваться к активной трудовой жизни; состояться как профессионалам, быть конкурентоспособными на рынке труда и оптимально интегрироваться в общество.
На сегодняшний день основными проблемами,
на наш взгляд, в ходе профессионального обучения
лиц с ОВЗ, являются:
- недостаточный уровень качества общего
среднего образования и, как правило, проблемы с
поступлением в профессиональное образовательное учреждение указанной категории граждан;
- вопросы здоровья и связанные с этим пропуски занятий: совмещение учебы и медицинской
реабилитации (негибкость программ обучения);
- недостаточное медико-социальное сопровождение лиц с ОВЗ в условиях СПО;
- недоступность имеющихся в городе инфраструктур для лиц с ОВЗ, в частности, для прохождения практики;
- проблема физической недоступности учебных аудиторий для некоторых категорий граждан с
ограниченными возможностями здоровья;
- проблемы коммуникации и социализации лиц
с ОВЗ в учебную группу;
- неразвитость дистанционного образования в
условиях СПО.
Для преодоления указанных проблем в условиях СПО работа со студентами-инвалидами
должна реализовываться с учётом индивидуальных
особенностей и возможностей данной категории
граждан, при поддержке общества и государства.
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АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА
МУЗИЧНОМУ ІНСТРУМЕНТІ
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викладач-методист
ACTIVATION OF STUDENTS 'CREATIVE ACTIVITY IN THE PROCESS OF LEARNING TO PLAY
A MUSICAL INSTRUMENT
Tsarenko L.
Mykhailo Hrushevsky Bar Humanitarian and Pedagogical College,
teacher-methodologist,
Trachuk O.
Mykhailo Hrushevsky Bar Humanitarian and Pedagogical College,
teacher-methodologist
Анотація
У статті розкрито сутність та особливості творчої інструментально-виконавської діяльності студентів
– майбутніх учителів музичного мистецтва. Проаналізовано види творчої діяльності здобувачів освіти в
процесі гри на музичному інструменті. Доведено, що професійна діяльність учителя музичного мистецтва
неможлива без активної творчості, яка формується у процесі фахової підготовки студентів у педагогічних
закладах вищої освіти у ході вивчення навчальних дисциплін музично-виконавського циклу.
Abstract
The article reveals the essence and features of creative instrumental and performing activities of students future teachers of music. The types of creative activity of students in the process of playing a musical instrument
are analyzed. It is proved that the professional activity of a music teacher is impossible without active creativity,
which is formed in the process of professional training of students in pedagogical institutions of higher education
in the study of music-performing cycle.
Ключові слова: Музичне мистецтво, інструментально-виконавська діяльність, творчість, імпровізація, педагогічна майстерність.
Keywords: Musical art, instrumental and performing activities, creativity, improvisation, pedagogical skills.
Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку музично-педагогічної освіти орієнтовані
на підготовку фахівця, здатного до творчого саморозвитку та самореалізації, професійного вдосконалення, активної педагогічної творчості.
Усе це передбачає розкриття професійно-особистісного потенціалу, що проектується на діяльність майбутнього фахівця, практичну реалізацію творчих результатів у вирішенні освітньопедагогічних завдань.
Сутність фахової підготовки майбутніх учителів предметів художньо-естетичного циклу, зокрема, вчителів музичного мистецтва, полягає в формуванні в них здатності впливати на естетичне
ставлення учнів до мистецтва, музики, і, виходячи
з цього, сприяти виникненню розуміння й потреби
у них бачити, сприймати, відчувати й зберігати прекрасне в мистецтві й навколишньому світі.
Професійна діяльність учителя музичного мистецтва неможлива без активної творчості, яка формується у процесі фахової підготовки студентів у

педагогічних закладах вищої освіти у ході вивчення
навчальних дисциплін музично-виконавського циклу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Теоретичні й методичні підходи до фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, активізації їхньої творчої діяльності, розроблені вітчизняними науковцями й практиками А. Козир, Г.
Ніколаї, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалкою, О. Проворовою, А. Растригіною, О. Ребровою, Т. Танько,
В. Черкасовим, О. Щолоковою тощо. Дослідники
переконані, що важливими у професійній діяльності учителя музичного мистецтва є не лише знання
з педагогіки, психології, теорії та історії музики,
методики музичного виховання тощо, але й вільне
володіння педагогом музичним інструментом та
власним голосом.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Формування музично-виконавських навичок студентів – майбутніх учителів музичного мистецтва – досить кропітке й тривале в часі,
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і здійснюється в процесі цілеспрямованої двосторонньої творчої діяльності викладача та студента в
процесі оволодіння виконавською майстерністю
гри на музичному інструменті. Значні вимоги до
якості фахової підготовки учителів музичного мистецтва, до рівня їхньої виконавської майстерності,
зумовлюють необхідність створення та впровадження інноваційних технологій інструментальновиконавської підготовки студентів мистецьких спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти.
Оновлення національної традиційної системи музично-педагогічної освіти полягає, насамперед, у формуванні всебічно розвиненої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва, здатного не
лише демонструвати свої педагогічні здібності, а й
презентувати прогресивний стиль педагогічного
керівництва найвищого рівня.
Тому важливими питаннями, що потребують
постійного вивчення та оновлення, є питання вдосконалення інструментально-виконавської підготовки студентів, спрямованої на активізацію творчої
діяльності, творчого потенціалу майбутніх фахівців.
Мета статті. Метою статті є аналіз інноваційних видів творчої діяльності студентів на заняттях
з музичного інструменту.
Виклад основного матеріалу. Досвід творчої
діяльності являє собою багатосторонній процес, що
відбувається в різних сферах суспільного життя і
реалізується різними засобами. Зокрема, розрізняючи види творчості (як і сфери діяльності), можна
говорити про досвід наукової творчої діяльності,
досвід технічної творчої діяльності, художньої творчої діяльності, музичної творчої діяльності, літературної творчої діяльності, педагогічної творчої
діяльності тощо. Для нашого дослідження цікавим
є усвідомлення особливостей музично-виконавської творчої діяльності, яка проявляється в процесі
формування інструментально-виконавської майстерності студентів – майбутніх учителів музичного
мистецтва.
Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва є важливою для вирішення завдання професійного становлення майбутнього фахівця. Професіоналізм вчителя характеризується високою продуктивністю й активністю
діяльності. На думку В. Сластьоніна продуктивною
вважається діяльність, яка вирізняється високим
показником якості за основними показниками –
продуктивності, оптимальної інтенсивності й напруженості, високої точності та надійності, організованості, стабільності і опосередкованості, які переслідують позитивні соціально значущі цілі, зберігають здоров’я фахівця та розвивають його як
особистість [3, с. 18].
В. Лабунець, обґрунтовуючи специфіку інструментальної підготовки студентів, виокремлював теоретичну основу, яка передбачає низку педагогічних компонентів, серед яких виділяємо: виявлення специфіки та закономірностей формування
професійних навичок студентів залежно від їх характеру; дослідження психолого-педагогічних особ-
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ливостей організації професійної діяльності; вивчення мотивації фахового навчання і майбутньої
професійної діяльності тощо [2, с.137-138].
Практичні
інструментально-виконавські
вміння студентів, пов’язані з творчою діяльністю,
набувають особливо актуального значення. До таких умінь відносимо вміння підбирання мелодії за
слухом, інструментальне перекладення музичних
творів, пристосування музичної фактури до власних виконавських можливостей, інструментальну
транскрипцію вокально-хорових творів, імпровізація тощо [1, с. 7].
Творчу діяльність студентів у процесі навчання гри на музичному інструменті розглядають з
позиції сутності мистецтва та загально-педагогічної діяльності як творчого процесу. Творча природа
музичного мистецтва відображена у творенні,
сприйманні, виконанні, інтерпретації музичних
творів на основі розуміння композиторського задуму, ідеї, художнього образу та змісту твору, особливостей музичного мистецтва. Творча активність
тісно пов’язана з постійним активним пошуком
шляхів удосконалення виконавської майстерності
студентів, що потребує і сформованості здатності
до імпровізації, швидкої орієнтації та прийняття рішень стосовно інструментально-виконавської інтерпретації музичних творів.
Музично-виконавська імпровізація (підбирання на слух, розмова про музику, транспонування, власне імпровізування тощо) передбачає
особливу духовну активність, що супроводжується
спалахами творчої інтуїції, творчої уяви, станом інсайту, художнім осяянням. Важливим засобом у
формуванні здатності та готовності до імпровізації
є музично-виконавська інтуїція. При цьому творча
активність у процесі інструментально-виконавської
діяльності проявляється через розуміння, оцінку та
свідоме художньо-емоційне ставлення до музичних
творів, що виконуються. Усе це вимагає від студентів підвищеної емоційності, розвиненого художньо-образного мислення, багатства художніх асоціацій, широкого мистецького тезаурусу, творчого
осмислення.
Оволодіння студентами творчою активною діяльністю в процесі гри на музичному інструменті
відбувається поступово, із накопиченням мистецького, художньо-виконавського досвіду, обумовлюється їхніми музично-виконавськими навичками, а
також ставленням майбутніх учителів музичного
мистецтва до мистецтва в цілому та майбутньої
професії.
Висновки та пропозиції. Таким чином, заняття з музичного інструменту є основною формою
організації навчальної діяльності з цілеспрямованою взаємодією викладача та студента, що має обмежені часові рамки і виконує всі дидактичні функції мистецького навчання. Правильно організоване
інструментально-виконавське
заняття
відповідає головним дидактичним принципам: систематичності й послідовності, активності і усвідомленості, наочності, проблемності тощо. Основне завдання уроку даного типу у закладах вищої освіти
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педагогічного профілю – створення надійно підготовленого спеціаліста у визначеній галузі діяльності.
Музично-виконавська діяльність за своєю сутністю являє собою особливий вид художньо-педагогічної діяльності студентів, іманентною ознакою
якої є творчий характер. Оволодіння її вищим рівнем сприяє становленню педагогічної майстерності
майбутніх учителів музичного мистецтва, слугує
передумовою та джерелом формування досвіду
творчої діяльності педагога-музиканта.
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Анотація
У цій статті розглядаються питання використання діалогічного мовлення як найбільш ефективної
форми навчання з метою адаптації іноземних студентів до нового соціального середовища під час навчання української мови як іноземної.
Діалоги-моделі, які використовуються в процесі навчання повинні відображати їхню комунікативну
функцію у спілкуванні та відповідати мовному рівню іноземців.
Abstract
This article examines the use of dialogic speech as the most effective form of education in order to adapt
foreign students to a new social environment while teaching Ukrainian as a foreign language.
Dialogue models used in the learning process should reflect their communicative function in communication
and correspond to the language level of foreigners.
Ключові слова: діалог, комунікація, метод навчання, адаптація, мовна практика.
Keywords: dialogue, communication, teaching method, adaptation, language practice.
Оволодіння мовою як засобом комунікації, набуття вмінь, пов'язаних із здійсненням мовної діяльності в соціально-культурній, офіційно діловій,
професійній, побутовій сферах спілкування є головною метою будь-якої іноземної мови загалом та
української як іноземної зокрема. Досягнення цього
результату визначає весь зміст навчального процесу, тому що іноземним студентам, які приїжджають в Україну, необхідно якнайшвидше адаптуватися до нового соціального середовища. Однією з
основних та найбільш продуктивних форм мовного
спілкування є діалогічне мовлення. Тому програмою з навчання української мови як іноземної передбачено вивчення тих тем, які відповідають потребам іноземців: «Знайомство», «У класі», «У кімнаті», «Трохи про себе», «У деканаті», «У
бібліотеці», «У транспорті», «У супермаркеті», «У
банку», «Пошук житла», «У поліклініці», «У

кав’ярні», «В аптеці», «На вокзалі», «В аеропорту»,
«На ринку», «Виклик лікаря» та ін.
Існує величезна кількість визначень діалогу,
проте хотілося б зупинитися на визначенні, яке
дали лінгвісти Акішина А. А. і Каган О. Є. у книзі
«Вчимося вчити». Вони вважають, що діалог - це
ланцюг питань, реплік, відповідей, різної протяжності, які зазвичай породжуються одна за одною в
умовах безпосереднього спілкування двох співрозмовників. Діалогічне мовлення відрізняється елементами спонтанності, оскільки зміст розмови та її
структура залежить від реплік співрозмовника та
являє собою не один якийсь вид мовної діяльності
його учасників, а мовний процес (обмін інформацією), у якому нерозривно пов'язані мовлення та
слухання. [1, с. 67]
Діалоги-моделі, які використовуються в процесі навчання діалогічного мовлення на заняттях,
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повинні бути правильно структуровані та семантично закінчені, відповідати комунікативно-пізнавальним інтересам та потребам іноземних студентів,
відповідати за ступенем складності їх мовного рівня в українській мові, включати потрібну для них
інформацію, тому що для них цікавим буде той діалог, який містить нову проблемну інформацію, відкриває «двері» у світ іншої культури, зачіпає його
почуття та емоції.
Пропоную ознайомитись з практичними комунікативними вправами з
поступовим нарощенням складності щодо використання діалогів-шаблонів під час вивчення
теми "Знайомство" іноземними студентами медичного факультету (англійська форма навчання) на занятті з української мови.
Спочатку читаємо готові діалоги з навчального
посібника з перекладом.
1. Читаємо в парах.
- Ахмеде, де ти зараз живеш? - Ahmed, where
do you live?
- Я мешкаю в Україні, у Харкові. - I live in
Ukraine, in Kharkov.
- А де розташована Україна? - Where is
Ukraine?
- Україна розташована в Європі. - Ukraine is
situated in Europe.
- Я чув, що ти приїхав із Йорданії. - I heard that
you came from Jordan.
Це так? It's true?
- Так. Це правда. - Yes. It’s really so.
Потім читаємо готові діалоги з навчального
посібника без перекладу.
2. Читаємо діалоги в парах.

1. 2.
- Привіт! - Доброго ранку!
- Привіт! - Доброго ранку!
- Як тебе звати? - Мене звати Омар. Я приїхав
із Єгипту.
- Мене звати Ахмед. А тебе? - Дуже приємно!
А мене звати Девід.
- Самір. Я приїхав із Нігерії.
- Звідки ти приїхав? - Мені теж дуже
приємно.
- Я з Іраку. А ти? - Ось і познайомились.
- А я з Йорданії.
Надалі складаємо аналогічні діалоги. При виконанні цих завдань можна використовувати попередню вправу, модель або слова для довідок.
3. Працюємо у парах. Складаємо аналогічні
діалоги.
Слова для довідок: Франція, Росія, Італія,
Сирія, Німеччина, Америка, Ізраїль, Україна, Туніс,
Марокко,
Згодом доповнюємо діалоги відсутніми словами (репліками, питаннями або відповідями). При
виконанні цих вправ можна використовувати наочний
матеріал: картинки з підручника, малюнки,
мапу та інше.
4. Доповнюємо діалоги. Використовуйте назву міст України (малюнок 1).

- Це … від Харкова.
Слова для довідок:
Луганськ, далеко ≠ недалеко;
Одеса, далеко ≠ недалеко;
Херсон, далеко ≠ недалеко;
Вінниця, далеко ≠ недалеко;
Львів, далеко ≠ недалеко;
Ужгород, далеко ≠ недалеко;
Запоріжжя, далеко ≠ недалеко;
Б. Складаємо діалог, використовуючи інші міста України.
Потім складаємо діалоги за допомогою моделі.
5. Складаємо діалоги за допомогою моделі.
Модель:

- Вітання! Це мій новий друг. Друг – кав’ярня.
- А коли ти з ним познайомився?
- Учора в кав'ярні.
Подруга – університет; друзі – клуб; друг
Андрій – бібліотека.
Наприкінці складаємо та розігруємо діалоги
самостійно за певними ситуаціями або читаємо
діалог та розігруємо його.
6. Граємо.
Ситуація: у групі - новий студент.
Привітайтесь з ним та дізнайтесь у нього:
як його звуть, де він живе, де навчається,
звідки він приїхав, яка у нього сім'я, де працюють

А. - Звідки ти приїхав до Харкова? (Полтава,
далеко ≠ недалеко)
- Із … .
- А де це? мал. 1
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батьки, навчаються брати, сестри, з ким він уже
познайомився, де він зустрічається з друзями.
7. Прочитайте діалог. Складіть аналогічний. Розіграйте його.
Ахмед: - Ахмеде, дивись, які гарні дівчата!
Самір: - Так, дуже гарні!
Ахмед: - Познайомимося з ними?
Самір: - Спробуймо!
Ахмед: - Вітаю!
Олена і Світлана: - Вітання!
Ахмед: - Перепрошую, можна познайомитися
з вами?
Олена: - Будь ласка.
Ахмед: - Мене звати Ахмед. Я приїхав з Йорданії, з Аммана.
Самір: - А я Самір з Іраку, з Багдада. А вас як
звати?
Олена: - Я Олена і приїхала вчитися до Харкова з Полтави. Знаєте таке місто? Воно недалеко
від Харкова.
Світлана: - А я Світлана, приїхала з Одеси. Це
велике місто України. Ми з Оленою навчаємося на
першому курсі юридичного факультету.
Ахмед: - А ми студенти медичного факультету, теж першокурсники.
Світлана: - Олено, уже розпочинається пара,
треба йти!
Олена: - Так, до побачення!
Ахмед: - Дівчата, зустрінемося після уроків
тут, у кав’ярні о 3 (третій) годині?
Олена: - Добре! Домовилися.
Світлана: - Побачимося!
Самір: - До зустрічі!
І на завершення обов’язково дізнатися думку
студентів щодо заданої тематики «Знайомство».
8. Дайте відповіді на запитання викладача.
Вам сподобався цей діалог? Вам сподобалося
як познайомилися Ахмед і Самір з дівчатами? Як ви
думаєте, вони зустрінуться в кафе після уроків? Як
ви ставитеся до знайомств в університеті, у кафе,
на вулиці, в інтернеті? Ви вже знайомились з дівчатами, хлопцями? Де ви знайомилися?

Під час навчання діалогічному мовленню відбираються типові та
найнеобхідніші ситуації, обов’язково враховуються дві норми: виконання соціально-комунікативної ролі та стимул спілкування, який містить запит
інформації, інформування, вираження ставлення до
будь-якої події, обмін думками, спонукання до дії.
Зміст діалогу має формувати в іноземних студентів
не тільки об'єктивну картину країни, де вони навчаються, а й уявлення про різні аспекти життя.
Діалогічне мовлення є однією з основних форм
мовного спілкування. Звичайно, воно складніше
монологічного, але більш ефективне з точки зору
послідовності в навчанні мовленнєвої діяльності,
тому що саме через діалог відпрацьовуються і запам'ятовуються окремі мовні моделі, цілі структури,
які використовуються потім у монологічному мовленні.
Навчити іноземних студентів вести розмову
нерідною мовою не завжди і не повною мірою здійснюється, тому розвиток діалогічного мовлення вимагає подальшого пошуку нових методів та вправ,
завдяки яким бажані практичні результати досягалися б швидше під час цікавого та посильного процесу навчання.
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MODERN HIGHER EDUCATION IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN
RUSSIA: PEDAGOGICAL RESOURCES
Serebrennikova N.
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Abstract
The activity of professionals in the field of physical education and sports at the university is a fundamental
part of the formation of a professional culture of a specialist's personality. Solving the tasks of professional and
applied physical training, the process of physical education forms the fundamental physical, mental and physiological qualities of the student.
Keywords: physical culture, sports, pedagogical resources.
The quality of education and its increase is a burning problem in the Russian Federation. The solution of
this difficulty is connected with the improvement of education, optimization of ways of organizing the educational process in the highest educational institutions.

The improvement is based on a competence-based approach with systemic features that combine theoretical
and practical components. With this approach, physical
education acquires the characteristics of a targeted personality-oriented work [4, pp. 99-103]. Physical culture
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at the university is aimed at solving professional, educational and health-saving tasks. Optimization of physical education is possible only on the basis of pedagogical design of work in the field of physical education
and sports [2, p. 31].
In accordance with the definition of V. V. Serikov,
development in any field is an activity that most reflects
the specific patterns of this subject area, is built in accordance with the logic of the development of this
sphere and therefore ensures the greatest compliance of
the result of the work with the previously set goals for
these criteria. Health-saving technology can be found
as a pedagogical activity that re-builds the relationship
between education and upbringing, translates education
into the framework of a person-forming and life-supporting process aimed at preserving and strengthening
human health. Health-saving pedagogical resources
should ensure the development of a person's natural
abilities: his mind, moral and aesthetic emotions, the
need for work [11, p. 272].
Health-forming educational technologies, according to N. K. Smirnov's definition, are all those psychological and pedagogical technologies, programs, methods aimed at educating students of a culture of health,
personal properties that contribute to its preservation
and strengthening, the formation of a perception of
health as a value, motivation to lead a healthy lifestyle
[5, p. 464; 9, p. 103].
These technologies must comply with the principles of health accumulation outlined by N. K. Smirnov:
"Do no harm!" - all methods, techniques and
means used must be justified, tested in practice and not
harm the health of the student and teacher.
The value of taking care of the health of the
teacher and the student - everything used should be
evaluated from the perspective of the impact on the psychophysiological state of the participants in the educational process [12, p. 121].
Barchukov I. S. thinks that health-saving pedagogy builds new relationships between education and
upbringing, translating education into a life-supporting
process aimed at preserving and strengthening the
health of the student. Health-saving competencies of a
future specialist are a set of systematized knowledge
and ideas about positive and negative changes in the
state of health. This complex contains knowledge and
abilities for the development and use of health preservation programs, both in daily life and in professional
work [1, 368].
Shcherbina V. A. thinks that pedagogical resources in education are something else, as a multifunctional system of organizational ways to manage the educational, cognitive and practical work of students in
order to preserve and strengthen health. The dominant
position in this case is occupied by the size of motor
activity, since a stationary lifestyle leads to a decrease
in immunity, violations of the multifunctional state of
the body, a decrease in intellectual and physical performance [12, p. 319].
The introduction of technology does not guarantee
a furore, the personal factor plays a huge role. Pedagogical practice is a creative process. As A. A. Leontiev
emphasized, "it is impossible to study technologies and
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become a teacher, any technologies must be applied
creatively, based on the basic principles and provisions
characterizing this technology, and at the same time on
the cultural situation that a teacher must face, as well as
the peculiarities of his own personality and the personality of his students" [6, pp. 68-72].
The content of classes with students of the Institute is based on the extensive use of knowledge and
skills in the use of physical education, the use of sports
and masterfully applied physical training for the acquisition of personal and collective experience in physical
culture and sports work [3, p. 192]. They teach students
to regulate their motor activity, maintain the necessary
level of physical and multifunctional fitness during
training, gain experience in improving the adjustment
of personal physical development, learn to use physical
education tools for organizing active recreation, prevention of general and specialized diseases, injury prevention. Students should be informed about the usefulness of physical education, lead a healthy lifestyle. The
purpose of physical education is to promote the training
of harmoniously developed, highly qualified professionals [10, p. 512]. In the course of studying at the university on the course of physical education, it is planned
to solve the following tasks: 1) education of students of
high moral, strong-willed and physical qualities, readiness for high-performance work; 2) preservation and
strengthening of students' health, promoting proper formation and comprehensive development of the body,
maintaining high performance throughout the entire period of study; 3) comprehensive physical training of
students; 4) professionally applied physical training of
students taking into account the peculiarities of their future work [7, p. 121].
In Russian educational organizations, the classification proposed by N. K. Smirnov is most widely used.
Among health-saving technologies, he identifies several groups that use a different approach to health protection and, accordingly, different forms of work. The
first group includes medical and hygienic technologies.
They offer joint activities of the administration of educational institutions, teachers and medical workers, as
well as monitoring and assistance in ensuring proper
hygienic conditions. These are, first of all, medical offices at universities that vaccinate students, provide advisory and emergency care, conduct health education,
organize preventive measures on the eve of epidemics
and solve a number of other tasks within the competence of the medical service. The second group is sports
and wellness technologies aimed at the physical development of students. They are implemented at physical
education lessons and in sections, at extracurricular
physical education and sports events. The third group
is represented by environmental technologies. They are
aimed at creating harmonious with nature, ecologically
optimal living conditions for people. The fourth group
includes life safety technologies. They are implemented by specialists in labor protection, protection in
emergency situations, architects, builders of educational buildings, engineering and technical services,
fire inspections. The fifth group includes health-saving
educational technologies, which are divided into three
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subgroups: organizational and pedagogical technologies that determine the structure of the educational process, contribute to the prevention of fatigue, physical
inactivity, etc.; psychological and pedagogical technologies related to direct work in physical education lessons. It also includes psychological and pedagogical
support of all elements of the educational process; educational technologies, including programs in which students are taught to take care of their health, lead a
proper lifestyle and give up bad habits. Technologies
also provide for organizational work with students [8,
pp. 112-116].
And summing up the result of the above, we can
insist without hesitation that the modern system of
higher education in the field of physical culture and
sports, of course, has a serious pedagogical resource
that allows us to form future professionals in the field
of physical culture and sports from among those studying at a sports university.
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Анотація
У статті розглядаються особливості методики застосування методів геометричних перетворень для
розв’язування задач на доведення у шкільному курсі математики.
Abstract
The article considers the peculiarities of the method of applying the methods of geometric transformations
for solving problems to prove in the school course of mathematics.
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Основна мета вивчення геометричних перетворень - ознайомити учнів з різними видами рухів
(осьова і центральна симетрія, поворот, паралельне
перенесення) та подібністю і гомотетією, їх властивостями, ввести загальне поняття про рівність і подібність фігур, показати застосування окремих видів перетворень, ознак подібності трикутників до
розв'язування задач.
Учні повинні розуміти суть кожного із зазначених у програмі видів геометричних перетворень,
знати їх властивості, ознаки подібності трикутників
і вміти застосовувати їх до розв'язання найпростіших задач.
У міру вивчення геометрії учні впевнюються,
що не завжди можна отримати відповідь на поставлене запитання внаслідок безпосереднього аналізу
заданої фігури або конфігурації. Часто доводиться
виконувати деякі перетворення фігури. Це дає
змогу зблизити окремі елементи, отримати відрізки
або кути, які відповідають даним умови (наприклад, різницю двох сторін, периметр трикутника
тощо).
Такі перетворення фігур не випадкові. Це окремі випадки застосування геометричних перетворень.
За новою програмою з математики весь курс
геометрії розгортається на основі ідей геометричних перетворень.
Геометричні перетворення використовуються і
для доведення теорем, і для розв'язування різноманітних задач. При цьому основною формою роботи
є розв'язування задач на побудову.
Вивчивши центральну та осьову симетрії вже
можна скласти правило – орієнтир методу руху, яке
в подальшому вивченні навчального матеріалу повністю підтвердить себе як правило – орієнтир методу геометричних перетворень. [2]

1. Провести синтетичний аналіз доведення теореми (задачі).
2. Визначити, які об’єкти чи частини об’єктів,
що розглядаються в доведенні, могли утворитися
методом геометричних перетворень.
3. Застосувати основні властивості геометричних перетворень.
4. Зробити висновок.
Цікаво, що давньогрецький математик Фалес
Мілецький для доведення геометричних теорем застосовував рухи. Наприклад, щоб довести рівність
вертикальних кутів, він повертав площину креслення на 180° навколо деякої точки. Застосовував
Фалес і ще один рух – паралельне перенесення.
Саме за допомогою такого руху він довів теорему,
яка сьогодні називається Теоремою Фалеса.
Фундаментальну роль рухів (і взагалі геометричних перетворень) у розумінні сучасної геометрії, відкрив німецький математик ХІХ ст. Фелікс
Клейн і описав це у своїй статті «Геометрія групи
перетворень».
Якщо ідеї Фалеса близькі до сучасного розуміння в дусі Клейна, то Евклід в своїх «Началах»
дотримується іншої точки зору щодо методів доведення теорем і розв’язування задач. Підхід Евкліда
ґрунтувався на рівності трикутників: для встановлення якогось геометричного факту слід розглянути одну пару трикутників і довести, що вони рівні, потім іншу пару трикутників, якщо потрібно то
й третю, доки не буде отримано результат. Однак ті
самі результати можна отримати і за допомогою геометричних перетворень. [1]
Центральна симетрія в житті людини відіграла
важливу роль. Це пов’язано з появою сучасних уявлень про будову атомів і молекул. Адже, щоб показати розподіл електронів в атомі, користуються
моделлю електронної хмарки, густину якої допомагає з’ясувати аналіз симетрії молекул.
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Об’єкти, які мають центр симетрії, часто мають й інші види симетрії. Об’єкти, симетрія яких
вичерпується наявністю тільки центральної симетрії трапляються досить рідко. Такими є, наприклад,
косокутний паралелепіпед і кристал мідного купоросу. [1]
Cеред того, що нас оточує скрізь можемо помітити симетрію відносно площини. Це не тільки будинки, деталі машин і люди. Це ще й кристали, будова молекул, атомів. Так, кристал гіпсу має тільки
одну площину симетрії, а кристал кам’яної солі –
дев’ять, тобто стільки, скільки й куб.
Суть методу центральної симетрії - дану в
умові задачі фігуру (або її елементи) замінюємо фігурою, симетричною даній відносно деякої точки
або прямої.

Симетрією відносно точки О (центральною симетрією) простору називається перетворення простору, яке точку О відображає на себе, а будь-яку
іншу точку М відображає на таку точку М1 так, що
точка О є серединою відрізка ММ1.
Якщо перетворення симетрії відносно точки О
переводить фігуру F у себе, то вона називається
центрально-симетричною, а точка О – центром симетрії. Наприклад, паралелограм є центрально-симетричною фігурою. Центром симетрії його є точка
перетину діагоналей.
Даний метод можна застосовувати до тих завдань, в умові яких в тій чи іншій формі вказана точка, яка є центром симетрії шуканої або допоміжної
фігури. [3]
Приклад 1. Доведіть, що образом даної прямої
𝑙 при симетрії відносно точки O, яка не належить
прямій 𝑙, є пряма, паралельна даній.

Доведення. Оскільки центральна симетрія —
це рух, то образом прямої 𝑙 буде пряма. Для побудови прямої достатньо знати дві будь-які її точки.
Оберемо на прямій 𝑙 довільні точки A і B. Нехай точки A1 і B1 — їх образи при центральній симетрії
відносно точки O. Тоді пряма A1B1 — образ прямої
𝑙. Оскільки AO = OA1, BO = OB1, ⦟AOB і ⦟A1OB1
рівні як вертикальні, то трикутники AOB і A1OB1
рівні за першою ознакою рівності трикутників.
Звідси ⦟1 = ⦟2. Отже, 𝑙 || A1B1.
Симетрією простору щодо даної прямої 𝑙
(осьовою симетрією) називається перетворення,
яке кожну точку прямої 𝑙 відображає на себе, а
будь-яку іншу точку М простору відображає на
таку точку М1, що пряма 𝑙 служить серединним перпендикуляром до відрізка ММ1. Пряма 𝑙 називається віссю симетрії. Наприклад, прямі, що проходять через точку перетину діагоналей прямокутника паралельно його сторонам, є осями симетрії
прямокутника.
Важко вказати загальні ознаки завдань, що вирішуються методом осьової симетрії. У більш складних завданнях метод осьової симетрії може бути

застосований, якщо в умовах утримується сума або
різниця частин деякої ламаної лінії. Можна обмежиться зазначенням, що метод осьової симетрії застосуємо для задач, в умові яких зазначена пряма,
яка є віссю симетрії частини елементів фігури. Таку
пряму легко встановити за властивостями фігур. Застосування осьової симетрії доцільно для завдань,
які легко вирішуються, якщо частина даних розташована по один бік деякої прямої, а решта - по другий.
Для методу осьової симетрії це правило може
бути таким. [4]
1. Припустити, що задачу розв'язано. Обрати
певну симетрію відносно даної прямої або прямої,
яку легко побудувати. Замінити один з даних елементів симетричним відносно обраної осі симетрії.
2. Розв'язати задачу стосовно побудованого симетричного елемента та інших даних. Цим самим
задача зведеться до відомої чи до простішої.
3. Від допоміжної задачі перейти до шуканої,
застосувавши обернене перетворення симетрії.
Приклад 2. Доведіть, що пряма, яка проходить
через центр кола, є його віссю симетрії.
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Доведення. Нехай О – центр кола й а – пряма,
що проходить через точку О. Очевидно, перетворення симетрії відносно прямої а переводить точку
C кола в точку C′, а точку О лишає на місці. Візьмемо довільну точку Х при симетрії відносно прямої а.
Трикутники ОАХ і ОАХ′ рівні за першою ознакою. У них кути при вершині А прямі, сторона ОА
спільна, а сторони АХ і АХ′ рівні за означенням симетрії. З рівності трикутників випливає рівність
сторін ОХ і ОХ′, тобто точка Х′ лежить на колі. А
це означає, що коло при симетрії відносно прямої а
переходить у себе, тобто пряма а є його віссю симетрії.
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Анотація
У статті розглядається проблема еквівалентності текстів, отриманих шляхом перекладу з німецької
мови українською із застосуванням різних сучасних сервісів машинного перекладу. Здійснено порівняльний аналіз результатів перекладу уривків текстів публіцистичного, офіційно-ділового, розмовного та художнього стилів. Описано недоліки машинного перекладу у порівнянні з традиційним (ручним) перекладом.
Abstract
The article considers the problem of equivalence of texts obtained by translating from German into Ukrainian
using various modern machine translation services. A comparative analysis of the translation results on the example of excerpts from texts of journalistic, official-business, conversational and artistic styles is carried out. The
article describes the disadvantages of machine translation compared to traditional (manual) translation.
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Keywords: machine translation, German-Ukrainian translation, online translators, equivalence, text.
Процеси глобалізації та інформатизації у світі
розкривають кордони і полегшують спілкування
людей з різних країн. Однак бар’єром залишається
мова спілкування. На сьогодні багато ІТ-технологій
спрямовані на те, щоб полегшити таку міжнародну
комунікацію, пропонуючи користувачам різні види
програм-перекладачів, які уможливлюють розуміння іншомовного тексту без попереднього її
вивчення.
У своїй професійній діяльності навіть підготовлені перекладачі широко користуються досягненнями комп’ютерної індустрії, широко застосовуючи машинний та автоматизований переклади.
Студенти-філологи у навчальній практиці також
покладають великі надії на машинний переклад,
який дає можливість перекладати тексти великого
обсягу і заощадити час Як відомо, машинний переклад (МП) – це дія, що виконується на комп’ютері
з перетворення тексту однією природною мовою в
еквівалентний за змістом текст іншою мовою, а також результат такої дії [6, с. 66]. Як зазначають мовознавці, «в основі концепції МП лежить гіпотеза
про те, що природна мова є інвентаризованим та регламентованим математичним кодом, який можна
організувати машинним шляхом» [4, с. 77].
Наскільки еквівалентним буде такий перекладений

текст, ми вирішили перевірити на практиці, здійснивши машинний переклад з німецької мови
українською текстів різних типів та провівши
порівняльний аналіз отриманих результатів, включаючи варіант власного (ручного) перекладу.
Матеріалом нашого дослідження слугували
німецькомовні тексти технічного, публіцистичного, розмовного та художнього стилю різних авторів. Інструментами перекладу були сервіси
«Google-перекладач»,
«Yandex-перекладач»,
«PROMT», «Microsoft Translator».
Проведемо аналіз невеликого уривку із німецькомовної газети «Bild» спортивної тематики. Текст
оригіналу:
«Bei den Los Angeles Lakers läuft es aktuell überhaupt nicht – nach sechs Niederlagen in der Pre-Season (Saisonvorbereitung) setzte es zum Saisonstart
nach dem 114:121 gegen die Golden State Warriors mit
dem 105:115 gegen die Phoenix Suns die nächste
Pleite.
Als würde das nicht genügen, kommt es nun sogar
zu einem heftigen Streit zwischen den Stars Anthony
Davis (28) und Dwigt Howard (35): Plötzlich greift
Davis Howard an, Mitspieler versuchen, danach zu
schlichten» [8].
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Власний переклад:
«Лос-Анджелес Лейкерс в даний момент взагалі нещастить – після шести поразок у передсезонній (підготовці до сезону) підготовці, сезон
розпочався з 114: 121 проти Голден Стейт Уорріорз і 105: 115 проти "Фінікс Санз".
Ніби цього було замало, зараз ще й спалахнула
запекла суперечка між зірками Ентоні Девісом (28)
і Двайтом Говардом (35): неочікувано Девіс нападає на Говарда, після цього товариші по команді
намагаються улагодити суперечку.»
Переклад, наданий сервісом «Google-перекладач»:
«Лос-Анджелес Лейкерс» наразі зовсім не
йдуть — після шести поразок у передсезонні (передсезонні) сезон розпочався після 114:121 проти
Голден Стейт Ворріорз із рахунком 105:115 від
«Фінікс Санз».
Наче цього було недостатньо, зараз навіть запекла суперечка між зірками Ентоні Девісом (28) і
Двігтом Говардом (35): раптом Девіс атакує Говарда, товариші по команді намагаються виступити посередником.»
Переклад, наданий сервісом «Yandex-перекладач»:
«У Лос-Анджелес Лейкерс в даний час він не
працює взагалі – після шести поразок в Pre-Season
(сезон підготовки) поклав його до початку сезону
після 114:121 проти Golden State Warriors з 105:115
проти Phoenix Suns черговий Ва-Банк.
Начебто цього було недостатньо, тепер
навіть відбувається запекла суперечка між
зірками Ентоні Девісом, 28 років, і Двігом Говардом, 35 років: раптово Девіс нападає на Говарда,
товариші по команді намагаються розібратися
після цього.»
Переклад, наданий сервісом «PROMT»:
«Лос-Анджелес Лейкерс» не працюють взагалі
на даний момент – після шести поразок в передсезонному (підготовка до сезону), вони встановили
наступний бюст на початку сезону після перемоги
114-121 над «Голден Стейт Ворріорс» 105-115
проти «Фінікс Санз».
Як ніби цього було недостатньо, зараз навіть
існує запекла суперечка між зірками Ентоні
Девісом (28) і Двігтом Говардом (35): Несподівано
Девіс нападає на Говарда, товариші гравці намагаються оселитися після».
Переклад, наданий сервісом «Microsoft
Translator»:
«Лос-Анджелес Лейкерс в даний час не працює
на всіх – після шести поразок в передсезонці (передсезонка), він встановив початок сезону після
114:121 проти Голден Стейт Ворріорс з 105:115
проти Фінікс Санз наступне банкрутство.
Як ніби цього було недостатньо, зараз навіть
запекла суперечка між зірками Ентоні Девісом (28)
і Двігтом Говардом (35): Раптом Девіс нападає на
Говарда, товариші по команді намагаються
арбітраж після цього.»
У перекладі тексту публіцистичного стилю всі
машинні перекладачі припустилися великої кіль-
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кості синтаксичних та лексичних помилок. Перекладачі, надані сервісами Google та Yandex, дуже
неточно, але все ж передали сенс тексту. Проте зі
зв’язками між членами речення впоратись повністю не вдалося, як із лексичною складовою
тексу, тим самим порушивши його сенс. PROMT та
Microsoft Translator показали гірший результат як в
синтаксичній складовій тексу, так і лексичній. Синтаксичні зв’язки були ними непомічені, що,
здебільшого, вплинуло на лексичну основу тексту
та значно більше пошкодило сенс, ніж у перекладачів Google та Yandex.
Для наступного аналізу візьмемо текст
офіційно-ділового мовлення. Початковий текст:
«Natürliche Person im Sinne des Gesetzes ist der
Mensch. Die Rechtsordnung regelt sein Zusammenleben mit anderen und verleiht ihm eine Reihe von Befugnissen, durch die er in die Lage versetzt wird, am
Rechtsleben teilzunehmen. Außerdem stellt sie Regeln
auf, um ihn vor unberechtigten Eingriffen zu schützen.
Dementsprechend unterscheidet man zwischen folgenden Begriffen: der Mensch als Rechtsträger, als Handelnder und als Schutzobjekt.
Als natürliche Person ist der Mensch Rechtssubjekt und damit Träger von Rechten und Pflichten: Wer
rechtsfähig ist, kann z.B. Eigentümer sein, Forderungen erwerben, eine Erbschaft machen, Schuldner sein.
Die Rechtsfähigkeit beginnt mit der Vollendung der
Geburt.»
Власний переклад:
За законом під фізичною особою розглядається людина. Правовий порядок регулює суспільні відносини людини та надає їй низку повноважень, які дозволяють їй брати участь у правовому
житті. Крім того, закон встановлює правила, що
захищають людину від неправомірних зазіхань на її
особисте життя. Відповідно, розрізняють такі
поняття: людина як суб'єкт (носій) права, як учасник угод та як об'єкт захисту.
Як фізична особа, людина є суб'єктом права і,
тим самим, здійснює свої права та юридичні
обов'язки: кожен правоздатний громадянин може
мати майно на праві власності, приймати зобов'язання, заповідати майно, бути позичальником.
Правова здатність людини виникає з його народження.
Переклад, наданий сервісом «Google-перекладач»:
Людина є фізичною особою в розумінні закону.
Правова система регулює його співіснування з іншими та надає йому низку повноважень, які дають
змогу брати участь у правовому житті. Він також встановлює правила захисту від несанкціонованого втручання. Відповідно, розрізняють такі
терміни: людина як юридична особа, як агент і як
об’єкт захисту.
Як фізична особа, особа є юридичним суб’єктом, а отже, носієм прав та обов’язків: будь-яка
дієздатність може, наприклад, бути власником,
набувати вимоги, вступати у спадщину, бути боржником. Дієздатність починається з моменту
народження.
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Переклад, наданий сервісом «Yandex-перекладач»:
Фізична особа в сенсі закону – це людина. Правопорядок регулює його спільне життя з іншими і
дає йому ряд повноважень, які дозволяють йому
брати участь в юридичному житті. Крім того,
вона встановлює правила, щоб захистити його від
несанкціонованого втручання. Відповідно, розрізняють такі терміни: людина як носій права, як
діючий і як об'єкт захисту.
Як фізична особа, людина є суб'єктом права і,
отже, носієм прав і обов'язків: той, хто є правоздатним, може, наприклад, бути власником, набувати дебіторську заборгованість, виробляти спадкування, бути боржником. Правоздатність починається з завершення пологів.
Переклад, наданий сервісом «PROMT»:
Юридична система регулює його співіснування
з іншими і надає йому ряд повноважень, що дозволяють брати участь в юридичному житті. Вона
також встановлює правила захисту від несанкціонованого втручання. Відповідно, розрізняють такі терміни: людина як юридична особа, як
агент і як об'єкт захисту.
Як фізична особа, людина є юридичною особою
і, таким чином, носієм прав і обов'язків: Той, хто
має юридичну силу, може, наприклад, бути власником, набувати претензії, оформляти спадщину,
бути боржником. Правоздатність починається з
завершення пологів.
Переклад, наданий сервісом «Microsoft
Translator»:
Фізичною особою в значенні закону є людина.
Правова система регулює його співіснування з іншими і дає йому ряд повноважень, які дозволяють
йому брати участь в законному житті. Він також
встановлює правила, щоб захистити його від несанкціонованого втручання. Відповідно, робиться
відмінність між наступними термінами: людина
як юридична особа, як суб'єкт і як об'єкт захисту.
Як фізична особа, людина є юридичним суб'єктом і, отже, носієм прав і обов'язків: будь-хто,
хто має дієздатність, може, для .B, бути власником, придбати претензії, зробити спадщину, бути
боржником. Правоможність починається з завершення пологів.
Сервіс онлайн-перекладу Google Translate також не надав якісно послуги. Перекладач за лічені
секунди надав переклад низької якості, що є зв'язком граматично неправильно побудованих речень.
Крім того, через те, що перекладач не розпізнав і
неправильно передав смислові зв'язки, закладені у
вихідних реченнях, був спотворений їхній
первісний зміст. Це ж стосується й перекладача
Yandex.
Що стосується перекладачів Promt та Microsoft
Translator, то крім термінологічних неточностей у
вічі впадають також похибки, пов’язані з неписьменною побудовою речень, наявністю великої кількості мовних (з завершення пологів) та граматичних помилок, а також неузгодження частин мови та
членів речень. Можна припустити, що людина, яка
розуміється на основах права, зможе витягти з
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цього тексту суть і зрозуміти зміст перекладеного
тексту, проте людині, що не спеціалізується в цій
галузі, переклад багатьох слів і словосполучень
здасться позбавленим будь-якого сенсу.
На прикладі уривка з листа чоловіка коханцю
своєї дружини, взятого із навчального посібника
Н. І. Дзенса «Теорія і практика перекладу», проаналізуємо роботу сервісів МП:
«Sehr geehrter Herr!
Ich muss Ihnen heute einmal energisch den Kopf
waschen. Ich zerbreche mir schon tagelang den Kopf,
und es will mir nicht in den Kopf hinein, warum Sie sich
eigentlich in den Kopf gesetzt haben, meiner Frau den
Kopf zu verdrehen; ausgerechnet Sie, dem doch schon
der Kopf durch die Haare wächst! Ich weiß, meine
Frau ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Aber
Sie können sich auf den Kopf stellen, ich werde es nicht
dulden, dass Sie beide die Köpfe zusammenstecken» [3,
с. 169].
Власний переклад:
Вельмишановний Пане!
Сьогодні я мушу з Вами серйозно поговорити.
Я цілий день ламаю собі голову, але ніяк не можу
зрозуміти, чому Ви вважаєте, що Ви можете затуманити голову моїй дружині; саме Ви, у Вашому
віці! Я розумію, моя дружина дуже закохалася. Але
Ви можете робити все, що завгодно, я не потерплю ваших стосунків за моєю спиною.
Переклад, наданий сервісом «Google-перекладач»:
Дорогий сер!
Я маю сьогодні енергійно помити тобі голову.
Я вже кілька днів ламаю голову, і мені не здається,
чому ти насправді задумав повернути голову моїй
дружині; Ти з усіх, у кого голова вже росте крізь
волосся! Я знаю, що моя дружина готова до кохання з ніг до голови. Але ви можете стояти догори ногами, я не дозволю вам двом ссунути голови.
Переклад, наданий сервісом «Yandex-перекладач»:
Шановний пане!
Сьогодні мені потрібно енергійно вимити вам
голову. Я вже кілька днів ламаю собі голову, і мені
не спадає на думку, чому вам, власне, спало на
думку викрутити голову моїй дружині; саме вам, у
якої вже голова відростає волоссям! Я знаю, що
моя дружина налаштована на любов з голови до ніг.
Але ви можете перевернутися з ніг на голову, я не
потерплю, щоб ви обидва склали голови разом.
Переклад, наданий сервісом «PROMT»:
Шановний пане!
Я повинен мити вашу голову енергійно
сьогодні. Я ламав голову кілька днів, і це не хоче,
щоб потрапити в мою голову, чому ви насправді
сиділи в моїй голові, щоб повернути голову моєї дружини; ви, з усіх людей, чия голова вже росте через
ваше волосся! Я знаю, що моя дружина готова любити від голови до ніг. Але ви можете перевернутися догори дном, я не терпітиму, щоб ви обоє
трималися разом.
Переклад, наданий сервісом «Microsoft
Translator»:
Шановний пане!
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Сьогодні мити голову треба енергійно. Я стираючи мій мозок протягом декількох днів, і це не
хоче потрапити в мою голову, чому ви насправді
встановили свій розум на скручування голови моєї
дружини; Ви, з усіх людей, чия голова вже росте
через його волосся! Я знаю, що моя дружина
налаштована на любов з голови до п'явки. Але ви
можете перевернути себе з ніг на голову, я не потерплю того, що ви обидва зводите свої голови разом.
Можна виділити три основні недоліки машинного перекладу, наданого цими сервісами:
1) ідіоматичні вирази містять змінювані
форми та не є цілісними, вони розбиті іншими членами речення, тому на початковому етапі має бути
проведений синтаксичний аналіз, щоб виключити
ідіоми, однак у жодній системі це не сталося;
2) у системах відсутній автоматичний словник мовних зворотів, здійснено послівний переклад;
3) в інтерфейсі програми немає можливості
попереднього вибору стилю та сфери перекладу.
Далі для тестування тексту художнього стилю
ми взяли першу строфу вірша «Lorelei» Г. Гейне,
переклали українською мовою в різних онлайн-перекладачах і порівняли з літературним перекладом
О. Міщука.
Початковий текст:
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Переклад О. Міщука:
Не знаю, що ж сталося знову,
Чому все так сумно мені,
Чом казка прадавня, чудова
Приходить до мене і в сні [5].
Переклад, наданий сервісом «Google-перекладач»:
Я не знаю, що це має означати
Що мені так сумно;
Казка з давніх часів
Я не можу викинути це з глузду.
Переклад, наданий сервісом «Yandex-перекладач»:
Я не знаю, що це означає,
що мені так сумно;
Казка зі старих часів,
Це не виходить у мене з голови.
Переклад, наданий сервісом «PROMT»:
Я не знаю, що це має означати,
Те, що я такий сумний;
Казка зі старих часів,
Це не виходить із голови у мене.
Переклад, наданий сервісом «Microsoft Translator»:
Я не знаю, що це має означати,
Що я так сумно;
Казка з давніх часів,
Це не виходить з мого розуму.
У результаті перекладу поезії сервісами МП
було допущено не багато помилок, проте текст
втратив свою милозвучність та римування. Сенс
майже не постраждав, із синтаксичною складовою
уривку засоби МП справились добре, лексичні одиниці були підібрані здебільшого влучно.
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Висновки. Проаналізувавши роботу засобів
машинного перекладу нами були виявлені наступні
основні недоліки:
1. Низька якість. Сервіси машинного перекладу здебільшого перекладають текст дослівно, без
розуміння інформації та врахування контексту.
Вони можуть передати загальну суть тексту, однак
допускають лексичні та синтаксичні помилки. У деяких випадках зміст окремого речення або навіть
усього тексту може зовсім спотворитися після перекладу.
2. Машинний переклад не може враховувати
контекст і вирішити, як вчинити у тих чи інших ситуаціях. У той час як професійний перекладач може
проаналізувати контекст та використати свій досвід.
3. Сервіси машинного перекладу не мають
достатньо наповненої бази для розпізнавання ідіоматичних, інфінітивних та інших конструкцій, що
значно погіршує якість перекладу.
Проте слід виділити й основні переваги: висока швидкість перекладу, доступність, універсальність, багатство словників.
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Literary analysis means closely studying a text, interpreting its meanings, and exploring why the author
made certain choices. It can be applied to novels, short
stories, plays, poems, or any other form of literary writing.
A literary analysis essay is not a rhetorical analysis, nor is it just a summary of the plot or a book review.
Instead, it is a type of argumentative essay where you
need to analyze elements such as the language, perspective, and structure of the text, and explain how the author uses literary devices to create effects and convey
ideas [1].
Literature analysis is the cornerstone of many college classes, in subjects ranging from English literature
to history. Literature analysis papers as you to consider
how and why a literary text was written and conveys
some kind of message. The ability to take apart a text
and break it down into its separate parts enables you to
judge how effective an author’s argument is, what symbols or motifs are important throughout the novel,
poem or other text, and ultimately, to understand the
text in a more holistic way. Therefore, knowing how to
craft a good argument and defend it well using textual
evidence is an important skill to learn in preparing for
your college career [2,3,4,5].
The most important things to consider when writing a literary analysis paper are: what is your argument?
Are you expressing it correctly via a well-placed thesis
statement? Do you support your argument well
throughout your essay? Support for an argument typically involves using lots of evidence from the text in
the form of quotations from a close reading of a passage. Often this also involves reading, analyzing, and
using outside research to support what you are arguing.
Learning the basic structure of literary analysis will be
helpful for writing many different kinds of essays [1].
The purpose of the article is to show how working
with empirical material develops students' language
guesswork, improves their communication skills, increases students' motivation to learn a foreign language,
and promotes the development of their cognitive skills.
A literary text selected as an empirical material is of a high interest as the language the
writer uses and the manner of narration make
students guess, think and discuss altogether the
plot and the main idea.
The play under analyses is “Thursday evening” by
Christopher Morley who is an American author, born

in 1890 and died in 1957. He received popularity at an
early age. In his play “Thursday evening” he broke the
stereotype of mother-in-law.
In this extract the scene is set in the kitchen. That
day young couple Gordon Johns had dinner with their
mothers-in-law. After it Gordon and Laura washed the
dishes. During that time they talked about their mothers
and the atmosphere became tense. They began to accuse each other in not ideal behavior as a wife or husband. Laura was irritated by her husband’s picking out
odds and ends from the waste basket. It was disgusting
for her. He, Gordon, blamed Laura in her dissipation
saying that she threw away hard-earned money. Byturn she blamed him in every time finding fault with
her. They even argued about their child’s future. What
kind of person he should be. The arguing was heard by
their mothers.
They admitted their guilt in not proper bringing up
of Gordon and Laura. Then mothers decided to make
them feel ashamed and came to an arrangement to pretend they were quarrelling. Each mother praised her
child and criticized the other. Mrs. Sheffield: “Exactly.
Now listen! (They put their heads together and whisper;
the audience does not hear what is said.)” Mrs. Johns:
“Fine! Oh, that’s tine! (Mrs. Sheffield whispers again,
inaudibly.) But wait a moment. Don’t you think it would
be better if I praise Laura and you praise Gordon?
They won’t expect that, and it might shame them))” [6].
Their aim was reached. As a result Gordon and
Laura were shocked by their words and understood
their own faults and reconciled with each other. That
moment was interrupted by child’s cry.
The organization of the content is straight-narrative presentation, because the events are given in their
chronological order. As for the type of narration, dialogues of the main characters are interwoven with the
author’s remarks, where description of their actions, the
way they do something and atmosphere are presented.
The excerpt is presented in a first person singular,
which is typical for a play. “After a brief pause, Mrs.
Sheffield and later Mrs. Johns enter the kitchen. They
begin putting things to lights. They work like automatons. For perhaps two minutes not a word is said, and
the two seem, by searching side glances, to be probing
each other’s mood.) Mrs. Johns: If it wasn’t so tragic
I’d laugh. (A pause, during which they work busily)”
[6].
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This extract has no exposition, it begins from inciting incident. That is when Laura and Gordon argued
about odds and ends. The rising action is still their arguing about child’s future, how he should be brought
up, they criticize each other: one for being spoiled, another for finding fault with his spouse. The rising action
is quite long: it continues when mothers were talking,
until their false arguing. The climax is reached when
Laura burst in dining room wild-eyed and crying, and
Gordon feeling like a fool. Then we see the falling action, that is their reconciliation.
The characters of the play are the most common
family members, a standard family. There are two
mothers-in-law: Mrs. Sheffield and Mrs. Johns.
The characters are described indirectly. Laura and
Gordon are protagonists, standing opposite to the difficulties in marriage. They are considered to be a typical
young couple, so they are stock, the development of
their attitude proves of their being dynamic characters.
They both are very stubborn. Gordon is from a middleclass family, his being thrifty came from his father’s
impact on him: epithets “hard-earned money”, “economical hash for lunch”, “economy” shows his attitude
to money, he's not easily parted from his money. Gordon as unselfish, quick tempered, stubborn and tactless.
Without doubt Gordon is a hard worker, he tries to do
his best supplying his family. He mentioned Jack Davis, perhaps he was ex-boyfriend of his wife, it means
that Gordon is jealous person.
As for Laura, she is an average housewife. Her
words as “You come back at night and find your home
well cared for and me slaving over a hot dinner…” support that idea. She is very emotional person, her actions
approve it: “door opens like an explosion, and Laura
bursts in…wild-eyed, stamps her foot in a passion”
[6].She is of the upper middle-class family, but being
the only child made her a little spoilt. She calls herself
“a charming, aristocratic wife” [6]. It means that she
thought herself something. But then we see antithesis
“I’m spoiled, I’m silly, and I’m extravagant” after
mothers’ arguing. But they love each other.
The mothers are described indirectly. Mrs. Sheffield and Mrs. Johns are protagonists, because they are
against the quarrel of their children, moreover their attitude toward the situation does not change, that is why
the mothers are static persons. They both are minor,
round characters, they are complicated and exhibit numerous traits, seem like real persons. Mrs. Sheffield
and Mrs. Johns are not only wise and sober-minded, but
also quite cunning. They colluded to pretend the arguing between them. Moreover, they knew their own children very good because Mrs. Sheffield said that Laura
was listening “with all her ears” and Mrs. Johns said
that Gordon “would sit on the back steps” and would
hear their fake arguing. They knew how they would behave after “the quarrel”.
The language of the play is entirely a dialogue.
There are also such signals of attention as “My Lord”,
“Oh, ye gods”, “Well”, “that’s right”, “Oh”, “Fine!”
etc. which are the features of the play. In lively conversation the sequence of signals are not so apparent, but
in play it become conspicuous.
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The language of the play is very vivid, true to life.
The author uses different stylistics devices such as metaphors, allusion, repetition, antithesis, epithets etc.
Such invocations as “My lord”, “Great Scott”,
“Oh, ye gods” make the speech sound more colloquial.
Also the word “waste” is used several times showing us
Gordon’s indignation about wasting food. Epithets and
words “hard-earned money”, “economical hash for
lunch”, “economy” shows his attitude to money, he's
not easily parted from his money.
There are parallel constructions such as “You are
always quick enough to find fault. You don’t seem to
know when you’re lucky. You come back at night and
find your home well cared for…” [6] show us Laura’s
point of view that Gordon is not perfect. One who suffers is not only him, but she as well. Metaphor “oil and
water won’t mix” implies Gordon and Laura. Epithets
“Vulgar, selfish, conceited man”, “too common, too ordinary”, “poor, overworked boy” in such way Laura
describes with sarcasm her husband. At the same time
she calls herself “a charming, aristocratic wife”. It
means that she thought herself something. But then we
see antithesis “I’m spoiled, I’m silly, and I’m extravagant” after mothers’ arguing. Parallel constructions as
“If it wasn’t so tragic I’d laugh”, “If it wasn’t so comic
I’d cry” show mothers attitude to their arguing. Moreover, such words make the tense atmosphere more relaxed. The jokes of Mrs. Johns with allusions such as
“Adam and Eve”, “Garden of Eden” also bury the
hatchet between mothers. Metaphor as “a treaty of
peace between the two mothers” and simile “Cunning
as serpents and harmless as doves” relate to mothers
agreement.
After mothers performing positive epithets as
“darling”, “happy”, “lucky”, “adorable” are used by
the main characters which mean that the aim of mothers
was reached.
Thus, the analysis of this work allows students to
better understand the idea of the work, the thought and
idea that the author put into his work, namely – that the
author tries to bring to us the idea that the marriage is a
trial for both husband and wife, the great thing is to
grow together as one organism. In this play the problem
was to find compromises, to understand and accept the
disadvantages of the traits of character of each other.
And mothers-in-law did not stay indifferent to their
problems. Moreover, thanks to the analysis, we were
able to consider the stylistic techniques that were used
by the author and their significance for the work.
The author himself lived and created by the slogan
“Read, every day, something no one else is reading.
Think, every day, something no one else is thinking.
Do, every day, something no one else would be silly
enough to do. It is bad for the mind to continually be
part of unanimity.” So, reading his works we become
involved in reading and promoting cultural heritage.
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Аннотация
В статье анализируется эмотивная лексика, изучение которой является одним из перспективных
направлений современной лингвистики. Основываясь на работы российских и зарубежных лингвистов,
определяется категориальный статус эмотивности. Эмотивная лексика у авторов газетных статей чаще используется в отрицательном значении для характеристики казахстанской действительности, например, хозяйственную бездеятельность некоторых предприятий Казахстана, «проволочки» в системе государственного аудита и другие.
Abstract
The article analyzes emotive vocabulary, the study of which is one of the most promising areas of modern
linguistics. Based on the work of Russian and foreign linguists, the categorical status of emotiveness is determined.
Emotive vocabulary among the authors of newspaper articles is often used in a negative sense to characterize
Kazakhstani reality, for example, the economic inactivity of some enterprises in Kazakhstan, "delays" in the state
audit system.
Ключевые слова: эмотивные высказывания, газета, эмотивность.
Keywords: emotive statements, newspaper, emotiveness.
Введение.
Цель данной статьи – проанализировать и описать особенности структуры, семантики эмотивных
высказываний в современной русскоязычной
прессе Казахстана. Тема эмотивных высказываний,
их структура и значение на примере именно русскоязычной прессы Казахстана мало изучена. Это обусловило актуальность данной статьи, с одной стороны. С другой - изучения лингвистики эмоций, которые применяют в современных СМИ для
координирования мнением читателей, также представляет большой интерес для современных исследований.

Предметом анализа стало изучение своеобразия структуры и семантики выше указанных единиц в прессе Казахстана. Объектом исследования
были эмотивные высказывания на страницах казахстанской газеты «Время». При этом мы использовали описательный, сопоставительный методы
наряду с методом контекстуального анализа.
Эмоции – это многогранное явление, которое
не допускает однозначного понимания. Именно
этот факт не позволяет найти точное определение
данному понятию и оно вызывает постоянные разногласия у казахстанских, российский и зарубежных лингвистов, психологов, культурологов. Чаще
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всего трудности появляются в дифференцировании
определений, что мы можем назвать «эмоцией», а
что «чувством». В нашей работе, мы придерживаемся мнения А.Н. Леонтьева [8], Г.А. Фортунатова
[12], которые подчеркивают, что эмоция характеризуется ситуативностью и кратковременностью, в
отличие от долготы и постоянства чувств.
Эмоция – это то, что импульсивно испытывает
личность в определенные моменты своей жизни.
Чаще всего, когда человек ощущает какие-либо
эмоции, он возбудим или наоборот угнетен. В соответствии с этим совершает тот или иной поступок.
Чувства же постоянны и чаще всего стабильны.
Одно и то же чувство может быть выражено
разными эмоциями. Так, например, одно из самых
позитивных чувств – радость. Оно передает наше
удовлетворение, удовольствие, хорошее настроение, веселье, восторг, счастье, ликование и т.п. Как
отмечает американский исследователь К.Изард
«Радость – это нечто большее, чем положительная
установка на себя и мир, это особого рода звено; это
острое чувство торжества» [6,с.238]. В Толковом
словаре В.Даля радость описывается, как «веселье,
услада, наслаждение, утеха» [3]. Как мы видим,
одно и тоже чувство может быть выражено посредством описания различных эмоций.
По мнению В.И. Шаховского, к эмотивам,
включая экспрессивную лексику, передающие эмоции, мы относим те слова и выражения, которые
«выполняют смысловую категоризацию эмоций и
тем самым способствуют образованию лексического фонда эмотивных средств языка» [13,с.100].
Л.Г. Бабенко в противовес данному мнению отмечает, что «семантическая категоризация эмоций
должна быть осуществлена прежде всего при рассмотрении лексики, называющей эмоции, хотя бы
потому, что в ней эмотивные смыслы эксплицитны,
более устойчивы, стабильны» [1,с.13]. Подобное
осмысление категории эмотивности предполагает,
что она объединяет семантически близкие языковые единицы разных уровней, в том числе и лексику.
Можно утверждать, что эмотивность - исконное свойство языка выражать психологические
(эмоциональные) состояния и переживания человека через особые единицы языка и речи - эмотивы
[7,с.193]. Категория эмотивности репрезентируется
на всех уровнях языковой системы: собственно лексика, фразеологические единицы, порядок слов, интонация. Однако ключевую роль здесь играет лексика.
Заразительность, катализация мыслительной
деятельности, способность менять поведение
участников коммуникативного процесса посредством эмотивных высказываний во многом упрощает процесс воздействия на читателя газет. Как
отмечают Пиотровская Л.А. [10], Шаховский В.И.
[13] и другие для выражения именно эмоций субъекта речи используется эмотивность.
Как показывает анализ русскоязычной прессы
Казахстана, основой для выражения эмоций становятся специфические непредикативные единицы,
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типа «Слава богу!». Использование данных выражений отличает высокий уровень антропоцентризма и образности. Подобные эмотивные выражения и их выразительность имеют определенный
практический словесный ресурс. Это обстоятельство, помогает говорящему выразить личное чувство к происходящему или описываемому. Эмотивные высказывания активно проникают в эмоционально-волевую область собеседника и наряду с
этим придают газетному тексту живость и медийную полноту.
При анализе синтаксических конструкций в
русскоязычной прессе Казахстана для передачи
эмотивного настроения определенное количество
(18 высказываний из 47) составляют вопросительные высказывания иронического характера с отрицательным значением. Например, на страницах газеты «Время» мы обнаружили статью под таким
названием: «Борьба с рисками или с тенью?»
(Время. Декабрь 2021) в которой корреспондент
данной газеты повествует о том, как он помогал комитету внутреннего государственного аудита победить коррупцию внутри ведомства. Или же нам
встретилась статья под названием «Была ли елка?»
(Время. Декабрь 2021). В ней в иронической форме
автор статьи рассказывает, как в Като-Карагайском
парке Восточно-Казахстанской области акимат
Аягоза задолжал 2 000 000 тенге за елки, которые
чиновники брали для озеленения, а теперь не хотят
признаваться в данном факте.
Как мы видим из данных примеров, вопрос
имеет более сильную эмоциональную нагрузку,
нежели простое повествовательное предложение в
заглавии статьи. Вопрос повышает иллокутивную
акцентность высказывания и предлагает читателю
подумать над тем, что, не смотря на отрицательное
мнение автора, все же использование эмотивов вызвало у читателя улыбку или насмешку.
Малинович Ю.М.[9], Безрукова А.В. [2], Жура
В.В.[5] отмечают, что в целях передачи чувств говорящего для усилия эмоциональности чаще всего
используют восклицательный знак. Этот прием используют для того, чтобы читатель впоследствии
смог «воссоздать» описываемую ситуацию. Например, в газете «Время» есть рубрика «Территория
выживания». В очередном номере газеты, в данной
рубрике вышла статья под названием «Все сходит
с рук!» (Время. Декабрь 2021). Автор данной заметки с недоумением обращается к своему читателю, рассказывая, что за последние 12 лет АО «АрселорМиттал Темртау» обязывалось выполнить как
минимум 3 «Дорожные карты» по обеспечению
безопасности на шахтах. Но как пишется в русской
басне «А воз и ныне там!». За указанный период
времени данное предприятие не выполнило НИ
ОДНОЙ!
В этой же газете под рубрикой «Зона риска»
была опубликована статья под названием «Эх, откачу!». Корреспондент газеты пишет о том, что суд
Восточного Казахстана просит акима области пристально обратить внимание на поведение своих
подчиненных, так как в течение нескольких месяцев были привлечены к судебной ответственности
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два заместителя районных акимов. При этом и тот,
и другой госслужащий требовал, не просил, а
именно требовал у подрядчиков, денежные «откаты» за подряды в дорожной сфере.
Опираясь на ряд исследований по эмотивной
лексике, мы можем их разделить на две основные
группы: собственно эмотивные и эмотивно осложненные высказывания. Под собственно эмотивным
высказыванием мы подразумеваем непредикативные единицы, цель которых передать основной
смысл эмоции. По мнению Прибыток И.И. они «содержат только сему нерасчлененной эмотивной
оценки» [11, c.12]. Эту группу собственно эмотивных высказываний мы можем условно подразделить на две подгруппы: 1. однословные, например:
«Увы. Ссоры будут всегда, пока жив человек»
(Время. Декабрь 2021). 2. Фразеологизированные
конструкции типа: «Деньги есть – скота не надо»
(Время. Декабрь 2021). В этой статье описываются
факты хищения государственных субсидий в сельском хозяйстве на юге Казахстана. Данный факт с
завидной периодичностью регулярно повторяется.
Миллионы государственных денег списываются на
фиктивные посевы и на покупку несуществующего
скота.
В статье под названием «От судьбы не уйдешь» автор с гордостью и симпатией рассказывает
как из простой девушки-штукатурщицы, которая
делала ремонт в квартире, Г.Серикбай сразу же попадает на большую сцену и получает приглашение
на популярное шоу талантов (Время. Декабрь
2021).
Заключение.
В результате проведенного нами анализа мы
постарались определить, что эмотивы – это большой пласт газетной лексики. Не смотря на то, что
автор использует многие слова и выражения в ироническом значении все же чаще всего они употребляются для обозначения отрицательной эмоциональной реакции авторов газетных статей на явления
окружающей
их
действительности:
задолженность работников акиматов, безответственность предприятий при выполнении «Дорожных карт», о работе государственных органов. По
мнению Б.И. Дадонова эмотивы с отрицательным
значением имеют более важное биологическое значение, чем тем, которые имеют положительный

49
смысл. Ведь не случайно механизм отрицательных
эмоций начинает работать у детей уже с первых
дней его появления на свет. Тогда как положительные реакции вырабатываются со временем. [4,с.26].
Среди обозначений отрицательных эмоций доминируют эмотивы недоумения, разочарования, непонимания.
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