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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Lintsov A.E., Soliev A.K ., Mikhelson V .M.

DNA REPAIR SYNTHESIS AND STRUCTURAL CHROMOSOMAL
ALTERATIONS IN LYMPHOCYTES OF ASTHMATIC PATIENTS
A.E.Lintsov1, A.K.Soliev2, V.M. Mikhelson3
1

North-Western Mechnicov State Medical University, St.Petersburg, Russia
2

First Pavlov State Medical University, St.Petersburg, Russia
3

Institute of Cytology of the Russian Academy of Sciences,
St.Petersburg, Russia
Introduction

The increased frequencies of chromosomal aberrations and sister-chromatid
exchanges[1], micronuclei[2] as well as DNA repair alterations [3]

have been

reported in cells of asthmatic patients. The high levels of chromosomal instability are
supposed to be associated with alterations of the DNA repair capacity. At the same
time, any comparative studies of structural chromosomal and DNA repair alterations
have scarcely been carried out for asthmatic patients with different phenotypes.
The aim of the present study was to investigate the peculiarities of the levels of
structural chromosomal alterations and DNA-repair synthesis in lymphocytes from
allergic and non-allergic asthmatic patients.
Patients and Methods
We have examined 123 (65 allergic and 58 non-allergic) asthmatic patients aged
15 - 70 years.
The frequencies of chromosomal aberrations (CA) and sister-chromatid
exchanges (SCE) in cultured peripheral blood lymphocytes

were determined

for 71 patients. To determine the SCE frequency (mean SCE number per cell)

© Lintsov A.E., Soliev A.K., Mikhelson V.M.

7

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Біологічні науки

www.openscilab.org

fifty metaphase plates with well-spread chromosomes were scored per sample on
coded slides.
200 metaphase plates with well-spread chromosomes were studied for each
individual on coded slides to analyze the CA frequency (mean number of CA
per 100 cells).
Spontaneous and UV-induced unscheduled DNA synthesis (UDS) in short-term
culture of peripheral blood lymphocytes were evaluated for asthmatics. The control
group consisted of 35 healthy subjects.
The statistical analysis was carried out by Student’s t test.
Results and discussion
The significant (p<0.001) elevation of SCE and CA levels
revealed in the peripheral blood lymphocytes of asthmatic
group of patients) as compared with

was

patients (the total

the healthy controls (figure 1).

Figure 1. The frequencies of sister-chromatid exchanges (SCE/cell)
and chromosomal aberrations (CA,%) in lymphocytes of asthmatic
patients
(total group) and healthy subjects
0,12
0,1

p<0,001

p<0,001

0,08
Healthy subjects

0,06

Asthmatic patients

0,04
0,02
0

Sister-chromatid echanges (SCE)

Chromosomal aberrations (CA)

As indicated in the figure 2, the intensity of spontaneous UDS in lymphocytes
of asthmatic patients (2.9 ± 0.20%) appeared to be significantly (p < 0.02) higher than
that in the cells of healthy subjects (1.90 ± 0.30%). The levels of UV-induced UDS
did not differ significantly (p > 0.05) in patients and in healthy subjects.
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Figure 2. The rates (%) of spontaneous and UV-induced UDS
in lymphocytes of asthmatic patients (total group) and healthy
subjects
9
8
7

%

6
5
4
3

Controls

p<0.02

Patients

2
1
0

Spontaneous UDS

UV-induced UDS

The IS values (figure 3) were found to be significantly (p < 0.001) lower in
patients as compared with those in the control group (2.4 ± 0.14 and 4.4 ± 0.51,
respectively).
Figure 3 . The values of Index of stimulation (IS) of DNA
repair
in lymphocytes of asthmatic patients and healthy subjects
5
4,5

p<0.001

Controls

4
3,5
3
2,5
2
1,5

p<0.05

Patients
Allergic
patients
Non-allergic
patients

1
0,5
0
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In the cells of patients with asthma exacerbation the SCE rates (figure 4) in
allergic asthmatics (13.3±0.62) appeared to be significantly (p<0.005) higher than
those in non-allergic patients (10.3±0.59).
Figure 4. The frequencies of sister-chromatid exchanges (SCE) in
lymphocytes of allergic and non-allergic asthmatic patients
14,00%
12,00%

p<0,005

10,00%

1

8,00%

Healthy subjects

2

6,00%

Non-allergic
patients

4,00%

1- p<0.001
2-p<0.005

2,00%
0,00%

Allergic patients

Healthy controls

Asthma exacerbation

Stable Asthma

At the same time among the patients with stable asthma the CA frequencies
(figure 5) were found to be significantly (p<0.05) higher

in the cells of

non-allergic asthmatics (6.3±0.55) than those in allergic ones (4.7±0.52).
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Figure 5. The frequencies of cromosomal aberrations (CA) in
lymphocytes of allergic and non-allergic asthmatic patients
10,00%
9,00%
8,00%

1

7,00%
6,00%

2 p<0.05
Healthy subjects

5,00%

Allergic patients

4,00%
Non-allergic patients

3,00%

1-p<0.001
2-p<p<0.05

2,00%
1,00%
0,00%

Control group

Asthma
Stable asthma
exacerbation

The same regularity was revealed for DNA-repair synthesis (figure 6). The rates
of UV-induced UDS in non-allergic asthmatics (5.6 ± 0.56%) were established to be
significantly (p < 0.05) lower than those in allergic patients (7.2 ± 0.58%). The values
of spontaneous UDS did not differ (p>0.05) in patients with different phenotypes.
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Figure 6. The rates (%) of spontaneous and UV-induced
UDS in lymphocytes of allergic and non-allergic asthmatic
patients
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2
1
0

Spontaneous
UDS

UV-induced
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Thus, we cannot observe a complete relationship between the levels of
chromosomal alterations and the intensity of DNA repair in lymphocytes of patients
examined. However, significantly low levels of UV-induced UDS and significantly
increased rates of CA (in patients with stable asthma) were established in lymphocytes
from non-allergic asthmatics as compared to those in patients with allergic phenotype.
We did not observe a similar regularity in association between DNA repair intensity
and SCE frequencies, therefore, the mechanisms of the effect of the DNA repair
alterations on the elevation of SCE levels may be assumed to differ from those for the
CA frequencies.
Conclusions
We concluded that the SCE and CA frequencies as well as the intensity of DNA
repair synthesis are significantly altered in the peripheral blood lymphocytes of
12
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asthmatic patients as compared with healthy subjects and may depend on asthma
phenotype.
Further studies are needed to elucidate possible mechanisms and pathogenetic
role as well as clinical significance of the cytogenetic alterations in cells of asthmatic
patients.
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університету
Проект “Integrating dual higher education in Moldova and Ukraine 617490epp-1-2020-1-md-eppka2-cbhe-sp/

COOPERA”

(далі

–

COOPERA),

який

фінансується за грантом від Erasmus KA2 об’єднав 14 партнерів з 7
Європейських країн – з України (4 університети та Міністерство освіти та науки),
Молдови (3 університети та Міністерство освіти, культури та науки) та по
одному університету з Німеччини, Іспанії, Болгарії, Польщі та Словенії. Метою
проєкту є впровадження практики дуальної освіти у закладах вищої освіти
України та Молдови (рис.1).
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Рис. 1. Офіційний логотип проекту
«Integrating dual higher education in Moldova and Ukraine – COOPERA»

Учасники протягом 2021-2024 років повинні вивчити досвід провідних
європейських

навчальних

закладів

та

запропонувати

механізм

його

імплементації у вітчизняних реаліях. Свого поширення термін «дуальна освіта»
(від лат. dualis – подвійний) набув у шестидесяті роки в Німеччині, де вперше
поєднали професійне навчання та роботу на підприємствах. Студенти приблизно
половину свого часу, а іноді й 30%, проводять в навчальному закладі і стільки ж
на підприємствах, використовуючи на практиці отримані знання та набуваючи
практичних навичок. При цьому підприємства отримують потенційно
висококваліфікованих та вмотивованих працівників, що обумовлює їх
зацікавленість в участі у програмах дуальної освіти. Це повинно призводити до
тристоронньої роботи з приводу впровадження дуальної освіти:
Під дуальним способом здобуття освіти розуміють спосіб здобуття освіти,
що передбачає поєднання навчання осіб в закладах освіти (в інших суб’єктів
освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в
установах та організаціях для набуття певної класифікації [1].
Впровадження практики дуальної освіти в діяльність університетів в
Україні, в т.ч. ОНЕУ, передбачає розробку внутрішніх положень про організацію
навчального процесу за дуальною формою навчання, розробку навчальних
планів, які значною мірою передбачають перенесення академічної роботи у
практичну сферу, в першу чергу безпосередньо на територію стейкхолдера
дуальної освіти (підприємства, установи). Також важливого значення набуває
© Ковальов А.І., Літвінов О.С., Грінченко Р.В.
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залучення до практико орієнтованого викладання керівників та працівників
стейкхолдерів.
Однією зі спеціальностей, для якої особливої важливості набуває
отримання

практичних

навичок

безпосередньо

в процесі

навчання

є

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». При цьому
дуальність освіти за цією спеціальністю має суттєві відмінності, оскільки
важливою цільовою сферою діяльності її випускників є започаткування власної
підприємницької діяльності.
Для цього в ОНЕУ у 2018 році створено Центр розвитку молодіжного
підприємництва «Startup University», який покликаний сприяти утворенню
сприятливого середовища для розвитку підприємництва. Колективом Центру
вивчено передовий досвід зарубіжних країн, в тому числі Франції, Німеччини,
Польщі, Угорщини щодо алгоритму створення і функціонування бізнесінкубаторів про що більш детально було розкрито у минулих працях [2; 3].
Діяльність «Startup University» полягає наданні бізнес, консультаційних та
тренінгових

послуг

молоді

для

підвищення

ефективності

здійснення

господарської діяльності населенням на території Одеської області.
Розвиток підприємницького світогляду серед молоді є запорукою
економічного процвітання країни у майбутньому. Молоді люди повинні мати
змогу отримати досвід, знання, навички створення власного бізнесу, щоб у
подальшому реалізувати себе як підприємець. Сучасні динамічні умови
господарювання вимагають вимагають від молоді постійно підвищувати рівень
своїх знань та навичок, використовувати новітні методики, технології та
інформаційні ресурси. Велика кількість інформації з будь-якого напряму
розвитку бізнесу створює складності для самостійного вивчення.
Одним із основних варіантів розв’язання проблеми є створення та розвиток
альтернативного середовища навчання молоді, вільного від стереотипів, з метою
отримання специфічних знань для власної самореалізації, а також формування
кола спілкування для генерації ідей та подальшої підтримки бізнесу.
16
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За цей час за результатами діяльності проекту «Startup University»
здійснено:
1.

Надання консультацій випускникам «Startup University» у кількості

більше, ніж 14900, що надало можливості сформувати новітній світогляд молоді
Одеської області щодо особливостей ведення бізнесу.
2.

Кількість створених Startup проектів випускниками «Startup

University» склала 163 проекти, що є значною позитивної передумовою для
відкриття молоддю Одеського регіону власних справ.
3.

Проведення

тренінгів,

семінарів

та

майстер-класів

сприяло

збільшенню рівня обізнаності молоді про переваги підприємницької діяльності
як активного, творчого, економічно самодостатнього способу життя
Таким чином, ОНЕУ створює передумови та можливості практичного
застосування студентами теоретичних знань в рамках участі у проекті «Startup
University».
Отже дуальна підприємницька освіта покликана надати можливість
студенти практично застосовувати отриманні знання, softskills для формування
підприємницького духу, розвитку у них інноваційної культури та отримувати
безпосередній досвід ведення бізнесу. Так, на 1-2 курсах така діяльність має
більше ознайомчу та мотивуючу функцію, але вже з 3-4 курсах студенти повинні
мати змогу та отримувати допомогу у започаткуванні власної підприємницької
справи. Для цього, на наш погляд, слід здійснити певні організаційні кроки,
врахувавши досвід європейських університетів. Так, у Франції студенти, які
започатковують власну інноваційну підприємницьку діяльність (startup)
отримують

офіційний

статус

студент-підприємець,

який

надає

великі

можливості у трансформації траєкторії навчання, в т.ч. отримання вільного
графіку. Студент-підприємець отримує консалтингову, організаційну та навіть
фінансову підтримку від держави, університетів та університетських інкубаторів
й фондів. Перебування в статусі студент-підприємець дає змогу отримання у
пільгове

(іноді

безкоштовне)

використання

© Ковальов А.І., Літвінов О.С., Грінченко Р.В.
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університетів (центрів розвитку підприємництва), надає можливість пільгового
оподаткування. Цей статус зберігається й за випускниками університетів
протягом 1 року.
В чому ж полягають наші безпосередні пропозиції щодо організації
дуальної підприємницької освіти. Необхідно, по-перше, сформувати навчальний
план який дозволить здобувачеві отримувати знання за всіма функціональними
напрямами підприємницької діяльності. По-друге, залучити до викладання цих
освітніх компонент лише досвідчених у практичному бізнесі викладачів або
безпосередньо бізнесменів-практиків. По-третє, створити в університеті всю
необхідну підприємницьку екосистему – наявність менторів за всіма напрямами
та сферами бізнесу, проведення тренінгів й майстер-класів, бут-кемпів та
воркшопів, допомога в правовій та технологічній сферах тощо, надання у
користування офісної та технічної інфраструктури, допомога у пошуку та роботі
з

потенційними

інвесторами.

По-четверте,

організаційно

передбачити

можливість отримання індивідуальної траєкторії навчання вибір студентами, які
заявили про бажання розпочати створення власної інноваційної підприємницької
діяльності (startup) із наданням внутрішнього статусу студент-підприємець.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ ПАНДЕМИИ
Дергачёв Александр Анатольевич,
младший научный сотрудник Лаборатории социально-экономических проблем
регулирования ИКНД РАНХиГС
Пономарева Екатерина Александровна,
к.э.н. заведующий социально-экономических проблем регулирования
Лаборатории ИКНД РАНХиГС
Проблемы застройщиков РФ, вызванные ограничениями в связи с
пандемией
В середине 2020 г. наиболее часто встречающимися проблемами
застройщиков, вызванными пандемией, явились [1]:
− полное

или

частичное

отсутствие

возможности

строительства

объектов1;
− препятствия

для

регионального

и

межрегионального

оборота

строительных материалов;
− финансовые трудности подрядчиков, поставщиков материалов и иных
контрагентов;
− снижение производительности труда из-за усиления карантинных мер;
− невозможность дистанционного оформления купли-продажи жилья, в
том числе по договорам долевого участия, в период действия карантинных
мероприятий: количество договоров долевого участия (ДДУ) в 1-м полугодии

Ограничения на строительные работы действовали в 44 субъектах РФ, а в двух – в Москве и Московской
области – строительство было приостановлено полностью практически на месяц.

1
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2020 г. сократилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года [2]; недополученная выручка от продаж первичного жилья в 1-м полугодии
2020 г. по сравнению с 1-м полугодием 2019 г. составила порядка 45–50% 2;
− дефицит
пассажирского

трудовых

мигрантов,

трансграничного

вызванный

сообщения:

приостановкой

сокращение

численности

сотрудников строительной отрасли в 2010–2019 гг. составило 36.2% [2]; за
период с марта 2020 г. по март 2021 г. произошло сокращение численности
занятых в строительстве жилых и нежилых зданий на 3.6%;
− увеличение стоимости отдельных категорий строительных материалов,
машин и оборудования, в том числе импортных за счет обесценения курса рубля:
совокупные издержки строительства 1 кв. м жилья за 2020 г. в среднем по России
выросли на 5.7%, за I квартал 2021 г. – еще на 4.1% [4].
Таким образом, в результате пандемии и реализации ограничительных
мероприятий строительная отрасль столкнулась с проблемой доступности
финансовых ресурсов, что может привести к росту рисков банкротства
компаний-застройщиков.
Меры государственной поддержки рынка жилищного строительства
в РФ
Комплекс мер государственной поддержки строительной отрасли состоит
из 9 групп мер, в числе которых: налоговые меры; меры по снижению
административной нагрузки; государственное субсидирование; меры поддержки
спроса

на

жилье;

продление

разрешительных

документов;

льготное

кредитование застройщиков; поддержка занятости; меры, направленные на
снижение расходов застройщиков; поддержка исполнения санитарных правил на
объектах строительства.
Расширен

перечень

системообразующих

организаций

российской

экономики, в который вошли более 50 компаний [2]. Это позволило компаниям
2

20

Оценка РАНХиГС на основе данных Росстата [3; 23].
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воспользоваться мерами государственной поддержки налогового характера. К
основным налоговым мерам поддержки относятся:
− двукратное снижение страховых взносов [3];
− изменение периодичности уплаты авансовых платежей по налогу на
прибыль организаций с ежемесячной на ежеквартальную;
− отсрочка на срок до 1 года или рассрочка на срок до 5 лет по уплате
налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов [2];
− перенос предельных сроков уплаты налогов, авансовых платежей по
налогам, страховых взносов за период январь-июнь 2020 г. на 1 ноября 2020 г.
[4].
Кредитование застройщиков на льготных условиях было обеспечено
следующим образом. Государство стимулировало кредитные организации к
снижению ставок по кредитам, выданным на реализацию проектов жилищного
строительства, до уровня не выше ключевой ставки Банка России путем
возмещения

кредитным

организациям

недополученных

доходов

[5].

Одновременно эта мера была косвенно направлена на поддержку занятости
населения 3.
Программа

субсидирования

процентной

ставки

по

кредитам,

предоставленным системообразующим организациям на пополнение оборотных
средств, предусматривала выдачу кредитов на сумму не более 3 млрд руб. под
5% годовых на срок до 3 лет [7].
В целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в
сфере строительства в условиях пандемии до 1 января 2022 г. была продлена
возможность выдачи саморегулируемыми организациями займов и кредитов
членам этих СРО из средств их компенсационных фондов [8] на цели, связанные
со строительством и выплатой заработной платы [9].
Одним из условий возмещения кредитным организациям недополученных доходов являлось сохранение
заемщиком (застройщиком) в течение всего периода возмещения кредитным организациям недополученных
доходов 90% численности работников, которая была у него по состоянию на 1 мая 2020 г.

3
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Отдельной антикризисной мерой поддержки строительной отрасли стало
предоставление государственной гарантии государственной корпорации АО
«ДОМ.РФ» в размере 50 млрд руб. Эта гарантия предназначена для привлечения
государственной корпорацией кредитов коммерческих банков в целях выкупа
квартир у застройщиков.
Кроме того, в целях снижения административной нагрузки были, в
частности, приняты следующие меры:
− автоматическое продление на 12 месяцев срока действия разрешений
на строительство, градостроительной документации, если указанный срок
истекает в период с 7 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г. [11];
− мораторий

на

проведение

большинства

контрольно-надзорных

мероприятий, прежде всего плановых проверок [12].
В целях стимулирования спроса на приобретение жилья в дополнение к
существовавшим программам льготного кредитования «Семейная ипотека»,
«Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Военная ипотека» в качестве
антикризисной меры Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.04.2020 № 566 [13] во всех субъектах Федерации была введена программа
льготного ипотечного кредитования по ставке, не превышающей 6.5%.
Поддержка занятости была, в частности, осуществлена путем введения
упрощенного порядка пребывания трудовых мигрантов на территории страны.
Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 было
приостановлено течение сроков действия разрешений на работу, патентов,
разрешений на привлечение и использование иностранных работников.
К мерам, направленным на сокращение затрат застройщиков, относятся:
− предоставление в отдельных субъектах Федерации беспроцентной
отсрочки и (или) снижение ставки арендной платы на земельные участки,
находящиеся

в государственной

или

муниципальной

собственности и

предоставленные застройщикам [15];
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− предоставление в отдельных субъектах Федерации беспроцентной
отсрочки по внесению платы за изменение вида разрешенного использования
земельного участка [15];
− увеличение авансов по госконтрактам с 30 до 50% [16];
− освобождение от ответственности за налоговые правонарушения,
совершенные в период с 1 марта по 30 июня 2020 г. [4];
− уменьшение на сумму расходов на дезинфекцию помещений и
приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других
средств индивидуальной и коллективной защиты налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль организаций [17].
На период с 3 апреля по 31 декабря 2020 г. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.04.2020 № 423 [18] на деятельность застройщиков
был наложен ряд ограничений:
− мораторий на применение неустойки (штрафа, пени), иных финансовых
санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

обязательств

перед

участниками

долевого

строительства, установленных законодательством о долевом строительстве;
− мораторий на включение объектов недвижимости в единый реестр
проблемных объектов;
− мораторий на приостановление на определенный срок осуществления
застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства.
Опыт зарубежных государств
Анализ

мер

государственной

поддержки

отраслей

экономики,

направленных на преодоление негативных последствий пандемии, показывает,
что большинство стран вводили горизонтальные меры, не направленные на
поддержку

конкретных

отраслей

или

видов

деятельности.

Некоторые

крупнейшие и экономически развитые страны (в частности, Австралия,
© Дергачёв А.А., Пономарева Е.А.
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Бразилия, Великобритания, Китай, Россия, США) использовали вертикальные
меры, направленные на поддержку строительной отрасли, стимулирующие
спрос и предложение на рынках жилой и нежилой недвижимости.
Меры государственной поддержки, принятые зарубежными государствами
в целях возобновления деятельности компаний строительной отрасли, а также
преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса, обусловлены,
во-первых, спецификой правового регулирования строительной деятельности в
отдельно

взятом

государстве;

во-вторых,

длительностью

карантинных

мероприятий, оказавших влияние как на ввод строительных объектов в
эксплуатацию, так и на продажи недвижимости и получение разрешительной
документации для осуществления новых проектов(см. в табл. 1).
Таблица 1. Практика государственной поддержки строительной отрасли
Группа мер государственной
поддержки

США

Бразилия

Германия

Франция

Италия

Налоговые меры

***

***

****

****

****

Государственное
субсидирование

***

*

***

*

*

Льготное кредитование

***

***

***

**

***

Поддержка занятости

****

****

***

**

***

Продление
разрешительных
документов
и
сроков
исполнения договоров

**

**

*

***

***

Снижение
нагрузки

**

**

**

***

***

Стимулирование спроса

*

*

*

*

**

Поддержка
санитарных
предприятиях

**

***

*

**

**

**

**

***

***

***

административной

исполнения
правил
на

Сокращение затрат компаний

Примечание.
*

**

*** ****

В зависимости от количества используемых мер, * соответствует
минимальному набору мер

Источник: Составлено авторами на основе зарубежного законодательства.
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Наиболее востребованными оказались налоговые меры; меры поддержки
занятости; меры льготного кредитования и государственного субсидирования.
Налоговые меры поддержки в зарубежных странах по своему содержанию
оказались аналогичными мерам, реализованным в Российской Федерации. В
дополнение к ним отдельными государствами в русле антикризисных мер
расширены возможности использования инвестиционных налоговых вычетов,
налогового кредита, применения ускоренной амортизации, а также возможности
переноса убытков на будущие налоговые периоды.
Наиболее распространенной мерой поддержки в части кредитования стало
предоставление государственных гарантий по кредитам (Австралия, Бразилия,
Великобритания, Италия, США, Франция).
Стимулирование спроса на жилье осуществлялось посредством таких мер
поддержки, как льготное ипотечное кредитование приобретателей жилья;
предоставление грантов на приобретение и реновацию жилых объектов;
возмещение расходов по уплате нотариальных и регистрационных сборов;
снижение центральными банками ключевой ставки; предоставление ипотечных
каникул.
В целях сокращения затрат компаний иностранные государства приняли
ряд следующих мер: предоставление отсрочки или субсидий на оплату счетов за
электроэнергию, газ, воду; снижение тарифов на энергоресурсы; фиксация
тарифов естественных монополий на электроэнергию; вменение обязанности
арендодателям снизить размер арендных платежей; отмена сборов за выдачу и
продление лицензий на строительство; снижение сборов за изменение целевого
использования земельных участков.
Рекомендации по дальнейшему развитию отрасли
−

Создание предпосылок для снижения издержек строительства. В

настоящее время строительная отрасль сталкивается с ростом издержек на
отдельные виды строительных материалов (наибольший рост цен за последние
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16 месяцев произошел на плиты из цемента, бетона или искусственного камня,
на двери, рулонные материалы -- кровельные и гидроизоляционные, на
лакокрасочные материалы, природный камень, известь и строительный кирпич),
а также с дефицитом рабочей силы, вызванным оттоком мигрантов. Сокращение
издержек на наем рабочей силы потребует в том числе анализа текущих и
перспективных потребностей строительной отрасли в работниках различных
специальностей.
−

Формирование единых цифровых реестров земельных участков,

предназначенных

для

реализации

проектов

жилищного

строительства,

поскольку издержки застройщиков на поиск и покупку земельных участков
могут существенным образом ограничивать количество работающих на
локальных рынках застройщиков и, соответственно, объемы строительства в
отдельных населенных пунктах.
−

Создание системы управления рисками банкротства застройщиков

при выдаче разрешений на строительство: рост спроса на покупку первичного
жилья, а также необходимость увеличения объемов ввода жилья в эксплуатацию
до 120 млн кв. м будет сопровождаться увеличением числа проектов жилищного
строительства, что потребует уточнения критериев для выдачи разрешений на
строительство.
−

Анализ востребованности жилья в разрезе отдельных населенных

пунктов и формирование стимулов для строительства объектов в соответствии
со спросом.
−

Ускорение внедрения цифровых технологий строительства и

проектирования, которые будут способствовать оптимизации предоставления
государственных услуг, связанных с реализацией проектов жилищного
строительства. Это приведет к снижению затрат на строительство на 13–21% в
течение 10 лет [23].
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Героические действия таможенников
в Великой Отечественной Войне
Мурманская и Архангельская таможни в годы Великой Отечественной
войны стали настоящим форпостом всей таможенной системы страны.
Работники этих двух таможен вели свою работу практически на передовой,
бесстрашно, постоянно рискуя своей жизнью под вражескими бомбардировками
и торпедными атаками, они выполняли свой профессиональный долг.
В начале 1941 года активизация действий фашистской Германии стала
ощутима и на таможенных границах Советского Союза. На западном, южном и
дальневосточном рубежах все более часто пресекались попытки транзитом
переправить оружие в сопредельные с СССР страны.
6 января 1941 года на Бакинской таможне были задержаны заготовки
двадцати тысяч винтовочно-пулеметных стволов, следующие из Германии в
Иран. Также были задержаны два сверлильных станка для обработки каналов
стволов.
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17 января 1941 года Владивостокские таможенники обнаружили груз,
который значился как железный и стальной товар. В действительности в ящиках
находилось две тысячи пистолетов, направленных из Германии в Японию.
3 февраля того же года Владивостокская таможня обнаружила
несоответствие документов и грузов, следующих из Германии в Японию. В
семидесяти ящиках находилось фото-кино и проекционная аппаратура,
предназначенная для использования в боевых действиях, в особенности при
аэровоздушной съемке, в документах были указаны другие предметы.
7 февраля был задержан груз, следующий из Германии в Иран. В
документах было указано название - "промышленные маски", фактически это
были противогазы.
В том же месяце Владивостокской таможней был найден груз - партия 90процентного цианистого калия в количестве 1959 барабанов весом более двухсот
тонн, - следующий из Германии в Японию, пропущенной Вербаллисткой
таможней.
Нападение фашистской Германии на Советский Союз нанесло серьезный
ущерб таможенной системе. Двадцать четыре таможни, расположенные на
западных границах, оказались захваченными гитлеровцами. В первых боях
погибли многие таможенники, принявшие бой в составе пограничных застав,
которые первые встали на пути врага. Практически полностью были разрушены
Таллиннская, Рижская, Феодосийская, Туапсинская таможни. Полностью
нанесенный ущерб таможенной системе составил более восьми миллионов
рублей.
С началом войны в ряды Красной Армии, ополчение, партизанское
движение ушло 9/10 личного состава таможни. На 1 сентября 1941 года ее штат
составил 318 человек, из них управление состояло из 37. Полностью своей
функциональной
Архангельская,
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деятельностью
Владивостокская,

продолжали

заниматься

Бакинская,

Джульфинская,

Мурманская,
Гауданская

© Deák József

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Історичні науки

www.openscilab.org

таможни и Красноводский таможенный пост, деятельность всех остальных
таможен Советского союза была прекращена. [1]
Для

непосредственного

правопорядка

и

выполнения

безопасности

образуются

функций

по

обеспечению

государственные

органы

безопасности, которые например в Российской Федерации включают в себе
Bооруженные Силы, органы ФСБ, МВД, СВР, ФСО, ФНС, МЧС, а также органы
обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на
транспорте, и в сельском хозяйстве; службы безопасности средства связи и
информации, таможни, природоохраниттельные органы охраны здоровья
населения и другие государственные органы безопасности, действующие на
основе законодательства. [2]
Новые задачи таможни
В те суровые дни на таможни стали возлагаться новые задачи, в основном
это пропуск грузов, поступающих по ленд-лизу и по линии Международного
Красного креста. Это были товары первой необходимости, как для тыла, так и
для фронта. Они поступали массовым потоком, что в условиях войны
накладывало на личный состав таможен дополнительную нагрузку и
ответственность перед своей страной.
Ленд-лиз - означал собой систему передачи взаймы или в аренду
вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и тому
подобное, которые осуществлялись Соединенными Штатами Америки в страны
- союзницы по антигитлеровской коалиции в период второй мировой войны.
Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США в 1941 году и имел, в том числе,
прямое действие на все поставки военных грузов и продовольствия в СССР.
Первоначально выпуск ленд-лизовских товаров производился таможенной
службой под уплату государственной пошлины. В 1942 году только одной
Мурманской таможней было перечислено в бюджет таких платежей на сумму
более тридцати миллионов рублей. 31 декабря 1942 года было прекращено
взимание государственной пошлины нашими таможенными органами и товары
© Deák József
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по ленд-лизу стали пропускаться как благотворительные грузы. Данные товары
поступали из-за границы в адрес Исполнительного комитета Союза обществ
Красного Креста и Красного полумесяца СССР и Всесоюзного общества
культурной связи с заграницей, а также частей и соединений Красной Армии и
Военно-Морского флота. Благотворительные грузы, поступающие в адрес всех
других советских организаций, пропускались таможенными учреждениями
только с разрешения народного комиссариата внешней торговли. Обо всех
грузах, которые поступали в благотворительных целях в адрес иных
организаций, предлагалось немедленно докладывать по телеграфу в Главное
таможенное управление, указывая отправителя и получателя, наименование
груза, их количество и вес, и только с его разрешения производить выпуск в
свободное обращение.
Помимо вооружения, боеприпасов и воинского снаряжения в список
беспошлинных грузов входили: медикаменты, медицинские инструменты,
приборы

и

медицинских

аппараты,
кабинетов,

госпитальное
предметы

оборудование,
санитарии

и

оборудование
гигиены,

для

протезы,

продовольствие, одежда, белье, обувь, постельные принадлежности.
С 1942 года поток таких грузов стал настолько массовым, что в следующем
году начальники таможен получили право самостоятельно пропускать данные
виды товаров с проведением таможенного оформления и досмотра на общих
основаниях.
Таможенный досмотр судна производился после окончания санитарнокарантинного осмотра. Досмотру подлежали весь багаж и ручная кладь
пассажиров и команды, все помещения судна, каюты пассажиров и членов
экипажа, независимо от того, судно под советским флагом или иностранное.
Закупленные за границей предметы судового снабжения подлежали учету
в инвентарной или материальной книге судна.
Судовая провизия опечатывалась или пломбировалась таможней в
специальных помещениях.
32
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Провизия, привезенная из-за границы на судне под советским флагом и
переходящим в каботажное плавание, пропускалась под уплату таможенной
пошлины.
Выгрузка ленд-лизовских товаров производилась в порту под контролем
сотрудников таможни: одного - на судне, второго на причале.
При обнаружении поврежденных или подмоченных грузов сотрудником
таможни в присутствии капитана и аварийного комиссара составлялся акт
таможенного досмотра, причем в отношении поврежденных грузов в акте
должны были быть отмечены степень повреждения товаров, их пригодность к
употреблению по прямому назначению или использованию в иных целях и в
другой цене, чем их первоначальная стоимость.
При

обнаружении

недостачи

или

излишек

груза

таможенники

фиксировали эти данные также актами таможенного досмотра.
Разрешение на отход судна из порта за границу осуществлялось с
разрешения таможни путем проставления отметки об окончании таможенных
операций на судовой роли.
Временный отход от причала судна или выход из порта, вызванный
стихийными или военными событиями допускался без разрешения таможни.
Военные суда, как советские, так и иностранные, не подлежали
таможенному досмотру. Таможенному контролю подлежали иностранные
товары, выгружаемые с бортов военных судов, по предварительному извещению
таможни командиром корабля о времени выгрузки или перегрузки этих товаров.
Таким же образом производился таможенный досмотр вещей членов экипажа
военного судна, списанных на берег. При выгрузке с военных кораблей провизии
на внутренний рынок их выпуск разрешался только с уплатой таможенных
платежей.
Во время трансатлантических конвоев было немало трагических эпизодов,
когда капитаны гибнущих судов на полном ходу выбрасывали транспорта на
берег, чтобы хоть как-то спасти экипаж и груз. Много легкого груза оставалось
© Deák József

33

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Історичні науки

www.openscilab.org

на плаву после затопления транспортных судов вражескими подводными
лодками или самолетами. В Северных конвоях почти с самого начала сложилась
особая, плохо понятная советским морякам практика: как только то или иное
иностранное судно получало повреждение в результате вражеской атаки, будь то
с воды или с воздуха, команде приказывалось прекратить борьбу за живучесть
своего транспорта и она покидала его на шлюпках, после чего корабль эскорта
пускал в обреченное судно торпеду, чтобы оно не досталось немцам. Иногда
подобное судно по неизвестным причинам не уходило в пучину, а под действием
ветров и волн, без карт и экипажа, прибивалось к берегу. Естественно такие
грузы считались аварийными, а по многим фактам - бесхозяйными. Владелец
транспорта или груза, как правило, не нес материальных потерь, так как каждое
судно было застраховано, и он соответственно не предъявлял претензий, если
этот транспорт, с грузом, обнаруживали на далеком русском берегу.
В этом случае все импортные грузы, выброшенные на берег или спасенные
в море с погибших судов, в местах, где не было представительств таможни,
поступали в ведение пограничной охраны. При отсутствии пограничников
товары передавались в ведение местных сельскохозяйственных советов, которые
обязаны были принять такие грузы под охрану и составить опись при участии
капитана или других спасшихся с судна лиц.
Поставки союзников в Советский Союз товаров по ленд-лизу позволяли
ликвидировать прорывы на самых критических участках фронта, особенно это
касалось новой техники. Помощь была своевременной, как в военном, так и
экономическом

отношении.

По

приблизительным

подсчетам

союзники

поставили нам автомобилей почти в два раза, пороха почти в 3 раза, телефонного
провода в 15, а паровозов в 22 раза больше, чем было произведено в нашей стране
в годы войны. Зачастую поставлявшейся современной технике - вездеходам,
радиолокационной аппаратуре, гидроакустическим станциям, электронасосам,
пневмоинструментам, многоканальным телефонным станциям - в СССР вообще
не было аналогов.
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В первые послевоенные годы многие эксперты по-разному определяли
долю западных поставок по сравнению с общим объемом производства в
Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны. Председатель
государственного плана СССР Н. Вознесенский определил данную долю как 4%,
по оценкам западных специалистов реальная доля ленд-лизовских поставок в
объеме советского промышленного производства, учитывая активные поставки
вооружения по ленд-лизу через Дальний Восток, была в пределах 10%.
Американский историк У. Кимболл назвал цифру в 7%, а другой американец, Д.
Херринг, - в 10-11%.
Но независимо от анализа экспертов о доле поставок в СССР грузов по
ленд-лизу, очевидна неоценимая помощь западных союзников в борьбе
советского народа против фашистской Германии и их сателлитов.
Здесь, несомненно, весьма уместно вспомнить слова президента
Соединенных Штатов Франклина Делано Рузвельта: "До открытия в июне 1944
года второго фронта в Европе ленд-лиз работал на Америку на русском фронте".
[1]
Оперативные игры НКВД
С

началом

Великой

Отечественной

войны

перед

органами

государственной безопасности встали сложные и ответственные задачи. Высокая
активность немецко-фашистской разведки, изощренность форм и методов ее
подрывной деятельности потребовали от советской контрразведки огромного
напряжения и сил. Нужно было сорвать планы немецкого командования,
направленные на проведение разведывательно-диверсионной работы против
СССР, парализовать деятельность германской разведки и вместе с тем, действуя
решительно и продуманно, перехватить инициативу и направить оружие против
его самого. Чтобы сбить активность разведывательных органов противника,
ввести их в заблуждение, выяснить враждебные планы немецкого командования,
а также для выявления вражеской агентуры, органы государственной
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безопасности применяли самые разнообразные средства, в том числе и
радиоигры.
К участию в радиоиграх привлекались задержанные и перевербованные
немецкие агенты-радисты, а также агенты НКВД СССР, внедренные в
германские разведорганы и переброшенные затем противником на советскую
территорию с радиостанциями. Органы госбезопасности тщательно следили за
тем, как реагирует противник на передаваемые ему сообщения. При малейших
признаках недоверия с его стороны в радиоигру вносились соответствующие
изменения. Сеансы радиосвязи, как правило, проводились из того района, где
согласно заданию немецкой разведки должен был находиться ее агент. Перед
сеансом радиосвязи с вражеским разведцентром радист инструктировался о том,
как он должен вести переговоры. За годы войны проведено 193 радиоигры, в
результате чего на нашу сторону было выведено и арестовано более 400
сотрудников и агентов немецких спецслужб. Каждая из них являлась
своеобразной агентурной разработкой с применением многих агентурнооперативных средств и проведением, основанных на легендах, самых
разнообразных агентурных комбинаций как в тылу, так и за линией фронта.
Условия ведения радиоигр требовали от чекистов большой организованности и
оперативности в проведении мероприятий, умения быстро ориентироваться и
действовать в самых разнообразных и часто изменяющихся ситуациях и
обстановке. В оперативной игре проводились различные комбинации с целью
вывода на подставные явочные адреса-ловушки немецких агентов-курьеров. На
разных этапах радиоигр участвовало большое количество людей: сотрудников и
агентов НКГБ, перевербованных вражеских агентов, завербованных агентов из
числа немецких военнопленных, а в отдельных операциях участвовали бойцы
войск НКВД Задействование в радиоиграх большого количества людей
требовало

строгой

централизации

руководства

всей

работы,

четкого

взаимодействия ведущих радиоигры сотрудников с различными службами
советской контрразведки и другими подразделениями НКГБ и НКВД. Особенно
36
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жестко выполнялось требование централизации руководства работой по
дезинформации

противника.

Тексты

радиограмм

разрабатывались

контрразведкой совместно с Генштабом Красной Армии, а особенно важные даже со Ставкой Верховного Главнокомандования. Наряду с арестом о
обезвреживанием вражеской агентуры, советские контрразведчики узнавали
запросы и интересы разведорганов немцев и удовлетворяя эти запросы, широко
продвигали в интересах Красной Армии дезинформации. С осени 1941 года
абвер усилил заброску с воздуха своей агентуры в районы Московской области.
К этому времени Контрразведывательный отдел УНКВД МО создал надежную
систему по выявлению вражеской агентуры. В штаб-квартире Московского
управления, располагавшейся на улице Дзержинского, 14, в эти дни постоянно
дежурила специальная опергруппа под руководством начальника КРО
подполковника госбезопасности С.М. Федосеева. С поступлением сигнала от
населения или истребительных батальонов о состоявшейся выброске вражеских
парашютистов контрразведчики немедленно отправлялись на место их
вероятного приземления, организовав их розыск и задержание. [3]
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ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗАПАЛЕННЯ, АКТИВНІСТЬ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ
ТА МЕТАБОЛІЗМ НІТРОКСИДУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
БРОНХІТ В УМОВАХ КОМОРБІДНОСТІ З ПЕПТИЧНОЮ ВИРАЗКОЮ
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
Бурмак Юрій Григорович
д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №3
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Тихонова Оксана Дмитрівна
завідувачка терапевтичним відділенням №2
ДУ «ТМО МВС України по місту Києву»
Хронічний бронхіт (ХБ) є одним з найрозповсюджених захворювань органів
дихання, що займає одне з провідних місць у структурі хронічних захворювань
бронхолегеневої системи і, при цьому, він може бути лише початковим етапом
розвитку

хронічного

обструктивного захворювання

легень. Визначаючи

механізми розвитку та прогресування ХБ наголошується на тому, що у
порушенні цілісності тканин респіраторного тракту суттєву роль відіграє
вираженість оксидативного стресу [1, 4, 8, 10, 12, 13, 14]. Звертають також увагу
на важливість і роль стану окисного гомеостазу як такого, що модифікує
розвиток і перебіг проліферативних і трофічних процесів в умовах патології
слизової оболонки гастродуоденальної зони [5, 6, 7].
При використанні загальноприйнятої патогенетичної терапії ХБ процес
видужання частіше зволікає до кількох тижнів, а у частини реконвалесцентів й у
38
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подальшому можуть спостерігаютиься різні залишкові явища у вигляді
післяінфекційної астенії [9]. З урахуванням означеного вище було зроблено
припущення щодо доцільності застосування засобів, які сприяли б зниженню
інтенсивності

перекисного

окислення

ліпідів

(ПОЛ),

підвищенню

антиокислювальної спроможності крові [3], мали би вплив на процеси клітинної
та гуморальної ланок системного імунітету, а також сприяли б активізації
неспецифічної резистентності організму, оптимізації запальних реакцій у
відповідь на бактеріальні та вірусні антигени [2].
Мета роботи - проведення аналізу впливу комбінованого лікування з
використанням імуноактивного та антиоксидантного засобів на характер змін
інтенсивності ліпопероксидації та метаболізм оксиду азоту у хворих із
загостренням ХБ в умовах коморбідності з ПВ ДПК.
Матеріали та методи дослідження. Було проаналізовано дані досліджень 54
хворих на ХБ у сполученні з ПВ ДПК (поза загостренням) віком від 32 до 55 років,
з яких було чоловіків - 30 (55%) і жінок - 24 (45%); всі обстежені хворі отримували
загальноприйняте лікування. Хворим основної групи (28 осіб) додатково
призначали імуноактивний засіб дезоксирибонуклеат натрію (1,5% розчин по 5,0
мл внутрішньом`язово 1 раз на добу потягом 5 діб, а потім по 5,0 мл
внутрішньом`язово 1 раз в три дні ще 5 ін`єкцій) у комбінації з комплексним
антиоксидантним засобом (бета-каротин (10мг), селен (50 мкг), аскорбінова
кислота (100 мг) та α-токоферола ацетат (40 мг) - по дві капсули на добу.
Визначення вмісту у сироватці крові прозапального цитокіну TNFα,
вивчення інтенсивності ПОЛ (за показниками вмісту у крові малонового
діальдегіду (МДА) і дієнових кон’югат (ДК) та метаболізму оксиду азоту (NOХ за
сумою нітритів та нітратів) було здійснено у 54 хворих (28 чоловіків та 26 жінок);
контрольними показниками стали дані досліджень 21 практично здорових осіб.
Дослідження проводили двічі - на початку лікування (1-2 день загострення ХБ) та
після завершення курсу лікування; контрольними показниками стали дані
досліджень 21 практично здорових осіб.
© Бурмак Ю.Г., Тихонова О.Д.

39

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Медичні науки

www.openscilab.org

Статистична обробка отриманих даних проводилась з використанням
ліцензійних програм Microsoft Office 2003, Microsoft Excel Stadia 6.1/prof.
Було з’ясовано, що у хворих на ХБ в умовах коморбідності з ПВ ДПК вміст
прозапального цитокіну TNFα був підвищеним відносно референтної норми (24,4±1,2
пг/мл) в основній групі в середньому в 2,55 рази (62,3±4,3 пг/мл; Р<0,01), а у групі
зіставлення - в 2,58 рази (62,7±4,1 пг/мл Р<0,01), при цьому вірогідних розбіжностей за
аналізованим показником в основній групі та групі зіставлення (р>0,05) виявлено не було.

Даними проведеного аналізу визначено, що у всіх хворих на ХБ в умовах
коморбідності з ПВ ДПК були суттєво підвищеними вміст проміжних та
кінцевого показників ліпопероксидації, при цьому хворі основної (рівні дієнових
конюгат та малонового діальдегіду дорівнювали, відповідно, 9,96±0,62 мкмоль/л
і 12,55±0,72 мкмоль/л) та групи зіставлення (9,97±0,64 мкмоль/л та 12,55±0,77
мкмоль/л відповідно) вірогідних розбіжностей між собою не мали, проте мали
вірогідне їх підвищення у порівнянні з аналогічними показниками практично
здорових осіб (Р<0,001 в усіх випадках).
У період загострення ХБ в умовах його коморбідності з ПВ ДПК у хворих
основної групи вміст нітритів складав 8,5±0,5 мкмоль/мл (при нормі 11,5±0,6 мкмоль/л;
Р<0,05), а у групі зіставлення – 8,7±0,6 мкмоль/л, що було менше за референтну норму
у 1,35 та 1,32 рази відповідно. Було наявним також і зменшення вмісту у крові нітратів
- до 9,3±0,5 мкмоль/л в основній групі та до 9,1±0,6 мкмоль/л - в групі зіставлення
(референтна норма - 14,1±0,8 мкмоль/л; Р<0,05), тобто кратність зниження відносно
референтної норми була, відповідно, в 1,51 і 1,55 рази. Сумарний показник кінцевих
метаболітів (NOХ) у хворих обох груп дорівнював 17,8±1,3 мкмоль/л і, порівняно з

референтною нормою (25,6±1,8 мкмоль/мл), був вірогідно зниженим (Р<0,05). Отже,
в обох групах спостереження до початку лікування зміни вмісту стабільних метаболітів
нітроксиду у крові досліджених хворих були однотиповими та спостерігалось
зниження їх сумарного вмісту.
Після проведеного лікування у хворих, що отримували загальноприйняте
лікування, вміст прозапального цитокіну TNFα складав, у середньому, 35,4±1,9
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пг/мл (р<0,05), що було менше від початкового рівня у 1,77 рази, хоча й у 1,45
рази вище референтної норми (р<0,05). Натомість у хворих основної групи після
завершення курсу комбінованого лікування рівень TNFα у сироватці крові знизився в
2,29 рази від початкового рівня і становив 27,2±1,8 пг/мл, що наближалося до верхньої
межі норми.

У хворих на ХБ в умовах коморбідності із ПВ ДПК після проведеного
загальноприйнятого лікування (група зіставлення) спостерігалось зниження
вмісту у крові проміжних і кінцевого продуктів ліпопероксидації: рівню дієнових
кон’югат - до 7,43±0,55 мкмоль/л (р<0,05), вмісту малонового діальдегіду - до
9,37±0,64 мкмоль/л, проте їх значення все ж таки суттєво перевищували дані
практично здорових осіб (3,31±0,17 мкмоль/л та 4,88±0,18 мкмоль/л відповідно;
Р<0,001 у обох випадках). Натомість у хворих із коморбідною патологією, що
отримували комбіноване лікування (основна група), після проведеного лікування
відбувались більш суттєві зміни аналізованих показників ПОЛ. Так, вміст
дієнових кон’югат у плазмі досліджених вірогідно (р<0,001) знижувався до
5,17±0,54 мкмоль/л, вміст малонового діальдегіду – до 7,24±0,68 мкмоль/л
(р<0,001), при цьому аналізовані показники були суттєво низькими у порівнянні
із аналогічними даними групи зіставлення (р<0,05), хоча і мали певні розбіжності
із показниками практично здорових осіб (р<0,05).
Після закінчення курсу лікування з використанням комбінації імуноактивного
комплексного антиоксидантного засобу (основна група) у хворих на ХБ в умовах
коморбідності з ПВ ДПК відмічалося підвищення сумарного вмісту кінцевих
метаболітів (NОХ) у крові (до 25,1±1,4 мкмоль/л; Р>0,05) за рахунок як вірогідного
зростання вмісту як нітритів (до 11,4±0,9 мкмоль/л, кратність зростання складала 1,3
рази), так і нітратів (вміст у крові підвищувався майже у 1,5 рази і складав у середньому
13,7±1,0 мкмоль/л (Р<0,05). У хворих на ХБ у сполученні з ПВ ДПК, що отримували
загальноприйняте лікування, показник сумарного вмісту кінцевих метаболітів оксиду
азоту (NOХ) у крові також мав тенденцію до зростання до 19,1±1,5 мкмоль/л (що було
на 7,3% вище початкового рівня), однак він залишався вірогідно нижчим за референтну
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норму (в 1,34 рази; Р<0,05), при цьому вміст нітритів у крові хворих групи зіставлення
зростав майже на 7% (Р>0,05) і складав у середньому 9,3±0,8 мкмоль/л, а вміст нітратів
мав лише тенденцію до зростання, залишаючись вірогідно нижче референтної норми
майже у 1,5 рази (9,8±0,9 мкмоль/л; Р<0,05).

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене можливо констатувати
наступне. У хворих на ХБ (загострення) в умовах коморбідності з ПВ ДПК
відзначається суттєве підвищення вмісту прозапальної активності (TNFα), що
супроводжується

інтенсифікацією

перекисного

окислення

ліпідів

із

підвищенням вмісту проміжних та кінцевого продуктів пероксидації ліпідів та
порушення

вмісту

стабільних

метаболітів

нітроксиду.

загальноприйнятого

лікування

супроводжується

Використання

зниженням

вмісту

прозапального TNFα, зниженням вмісту проміжних та кінцевого продуктів
ліпопероксидації, тенденцією до нормалізації вмісту стабільних метаболівтів
нітроксиду. Додаткове призначення комбінації імуноактивного та комплексного
антиоксидантного засобу до програми лікування сприяло більш суттєвому
зниженню активності TNFα, інтенсивності ліпопероксидації та відновленню
метаболізму оксиду азоту.
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Актуальность.

Дисплазия

соединительной

ткани

(ДСТ)

—

это

генетически детерминированное состояние, характеризующееся дефектами
волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, приводящее
к нарушению формообразования органов и систем, имеющее проградиентное
течение, определяющее особенности ассоциированной патологии, а также
фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств [1,2]. Для ДСТ
характерны наличие ассоциированной патологии со стороны других органов и
систем и риск возникновения ряда осложнений, одним из которых является
внезапная смерть. Синдром гипермобильности суставов (СГМС), одно из
проявлений ДСТ, – заболевание, которое характеризуется симптомами
преимущественного вовлечения опорно-двигательного аппарата при отсутствии
очевидных системных ревматических заболеваний. Важность в проблеме СГМС
проявляется в возможном поражении сердечно-сосудистой системы, в связи, с
чем необходимым являются детальные исследования в данной категории
пациентов [2,3].
Исследования, посвященные изучению функции эндотелия и артериальной
жесткости при СГМС малочисленны. Жесткость сосудистой стенки — это
интегральный показатель, определяемый структурными элементами сосудистой
© Карпович Ю.Л., Карпович Ю.И., Пронько Т.П.
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стенки, давлением крови, регуляторными механизмами, требует активного
изучения, поскольку изменения гемодинамики у лиц с СГМС, обусловленные
морфологическими изменениями сосудов и сердца, формируются уже в
подростковом возрасте и с течением времени, постепенно усугубляясь, могут
приводить к развитию недостаточности кровообращения[4,5,6,7].
В то же время раннее и своевременное выявление начальных симптомов
поражения сердечно-сосудистой системы у лиц молодого возраста позволяет не
только провести коррекцию образа жизни таких людей, но и значительно
уменьшить количество осложнений кардиоваскулярной патологии в зрелом
возрасте.
Цель

работы:изучить

особенности

вазомоторной

функции

и

артериальной жесткости у практически здоровых пациентов и пациентов с
синдромом гипермобильности суставов.
Материалы и методы. Обследованы 32 человек контрольной группы и 68
пациентов с синдромом гипермобильности суставов, средний возраст 21,6 лет.
Критерии включения в группу здоровых лиц: лица, не предъявляющие
никаких жалоб, не имеющие в анамнезе хронических заболеваний или
нарушений функций отдельных органов и систем, у которых при обследовании
не найдено отклонений от установленных границ нормы, обоего пола в возрасте
18-28 лет, полученное информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии включения в группу с синдромом гипермобильности суставов:
пациенты обоего пола с диагностируемым синдромом гипермобильности
суставов в возрасте 18-28 лет, полученное информированное согласие на участие
в исследовании.
Критерии исключения из исследования: пациенты с признаками
классифицируемых моногенных заболеваний соединительной ткани; с наличием
острых и обострением хронических соматических заболеваний; заболеваниями,
которые могут повлиять на результаты исследования (артериальная гипертензия,
ишемическая болезнь сердца, семейные формы нарушений липидного обмена,
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сахарный диабет, ожирение, алкоголизм и наркомания, беременность и лактация,
заболевания

опорно-двигательной

систем,

онкопатология,

системные

заболевания соединительной ткани); пациенты, использующие препараты,
которые могут повлиять на результаты исследования или невыполняющие
протокол исследования, отказ от участия в исследовании. Проведен анализ
полученных промежуточных результатов.
Общеклиническое обследование включало в себя общий осмотр,
измерение офисного артериального давления – систолическое и диастолическое
артериальное давление, расчет индекса массы тела по формуле Кетле (вес в
кг/рост в м2).
Параметры вазомоторной функции эндотелия и артериальной жесткости
определялись реографическим методом с помощью аппаратно-программного
комплекса компьютерного реографа “Импекард” (аппаратный комплекс
зарегистрирован в МЗ РБ, № ИМ – 7.6566, измерительный модуль комплекса
имеет сертификат типа средства измерения Белстандарта №374).
Исследование эндотелий-зависимой реакции плечевой артерии (ПА)
осуществляли в ответ на пробу с реактивной гиперемией (РГ). В качестве
информативной реографической величины оценивалось изменение максимальной скорости кровотока (Δdz/dt) показатель вазомоторной функции (ВФ)
эндотелия, вызванное реактивной гиперемией[8]. Исследование проводилось в
положении пациента лежа, после 10-минутного отдыха. Измеряется уровень
артериального давления лежа. После наложения электродов вводится и
автоматически анализируется реографический сигнал исходного уровня. Затем в
компрессионную манжетку нагнетается воздух до уровня, превышающего
систолическое артериальное давление на 50 мм рт. ст. Продолжительность
компрессии составляет 5 мин. Через 1 минуту после декомпрессии повторно
вводится и анализируется реовазографический сигнал. Определялся показатель
вазомоторной функции эндотелия: изменение (в процентах от исходного
состояния) максимальной скорости кровенаполнения dz/dt. Вычисляется
© Карпович Ю.Л., Карпович Ю.И., Пронько Т.П.
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относительное изменение максимальной объемной скорости кровенаполнения
(∆dz/dt) по формуле:
∆dz/dt=((dz/dt1 - dz/dtисх) / dz/dtисх)*100%, где:
dz/dtисх - максимальная объемная скорость кровенаполнения в состоянии
покоя
dz/dt1- максимальная объемная скорость кровенаполнения через минуту
после декомпрессии
Диагностические заключения формировались с учетом автоматически
рассчитанных значений реовазографического показателя вазомоторной функции
(ВФ) эндотелия на 1-й минуте пробы с реактивной гиперемией следующим
образом:
•

при ∆ (dz/dt) / dz/dt>12% - ВФ эндотелия не нарушена;

•

при ∆ (dz/dt) / dz/dt = (-2-12) % - умеренно выраженное нарушение;

•

при ∆ (dz/dt) / dz/dt< (-2 -15)% - выраженное нарушение;

•

при ∆ (dz/dt) / dz/dt< -15% - резко выраженное нарушение ВФ [8].

Эластические свойства сосудов изучались по сосудам эластического типа
с помощью аппарата “Импекард-М” с определением скорости распространения
пульсовой волны (СРПВ) [8]. Пациент находился в положении лежа на спине со
слегка запрокинутой назад головой. При исследовании СРПВ использовались
четыре концентрических электрода. Для регистрации реограммы с центральной
(сонной артерией) первая пара электродов накладывалась в области шеи: один –
на передне-шейной борозде на уровне верхнего края щитовидного хряща, второй
– на этом же уровне со смещением на 2 см кзади. Вторая пара электродов
накладывалась в зоне максимальной пульсации лучевой артерии в районе
запястья, вплотную друг к другу по ходу артерии, с одной и той же стороны: на
шее, на руке слева. Все электроды фиксировались с помощью гибкой ленты.
Электроды первой пары подключались к первому каналу реографа, второй пары
– ко второму.
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Кожа

под

электродами

электрокардиографическим

гелем.

обрабатывалась
Для

оценки

токопроводящим

временного

параметра

распространения пульсовой волны вычисляется разность между временем
начала

комплекса

реограммы

сонной

артерии

и

временем

начала

соответствующего комплекса реограммы лучевой артерии. В качестве длины
пути принимается разность между расстоянием от электрода на яремной ямке и
запястье и от яремной ямки до электрода на сонной артерии. Рекомендованные
нормальные значения СРПВ для артерий мышечного типа для данного прибора
и для возрастной группы 21-30 лет - до 6,8-7,0 м/с [8].
Статистический анализ полученных данных проводили с использованием
пакета прикладных программ: Excel 2007 (Microsoft, США), Statistica 10 (StatSoft,
Inc., SNAXAR207F394425FAQ,США), SPSSStatistics 17 (SPSSIncorporation,
США). Проверку на нормальность распределения проводили с помощью теста
Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса (при p<0,05 распределение
признака считали отличающимся от нормального). Полученные результаты
представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (M±SD) при
нормальном распределении, виде медианы и нижнего и верхнего квартилей (Ме
[LQ; UQ]) при распределении, отличающемся от нормального. Две независимые
группы сравнивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. При сравнении долей
(процентов) использовался критерий χ2.Статистически значимыми различия в
группах были приняты на уровне значимости р<0,05.
Результаты исследований
Клиническая характеристика обследуемых лиц представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Клиническая характеристика обследуемых группах
Показатель
Пол (м/ж)
Возраст, лет
САД, мм. рт. ст
ДАД, мм. рт. ст
ЧСС, уд. в мин
ИМТ, кг /м2

Как

видно

Контрольная группа
8/24
22,1[20,5;23,7]
115 [110;126]
78 [75;80]
70 [64;74]
21,8 [20,5;24,8]

из

таблицы

1,данные

Пациенты с СГМС
12/56
21,8 [20,1;23,2]
112 [110;122]
76 [74;78]
66 [56;72]
20,7 [19,5;22,7]

клинического

обследования

соответствовали норме в обоих исследуемых группах и достоверно не
отличались.
В таблице 2 представлены данные вазомоторной функции и скорости
распространения пульсовой волны.
Таблица 2. Реографические показатели и параметры артериальной
жесткости в исследуемых группах
Показатель

Контрольная группа

Пациенты с СГМС

СРПВ, м/с
∆DT/DZ, %

4,9[2,9; 7,9]
21,3[5,1; 36,9]

6,9[4,2;8,4]*
15,0 [3,9; 31,3]

Примечание: * - достоверные отличия между исследуемыми группами,
p<0,05.
Как видно из таблицы 2, в среднем у исследуемых лиц показатели были в
пределах нормальных значений, однако в группе с СГМС СРПВ был выше, по
сравнению с контрольной группой (p<0,05). Превышение рекомендованного
значения СРПВ более 7,0 м/с было у 11 человек из контрольной группы и у 33
человек из группы с СГМС, что достоверно не отличалось.Реовазографическое
исследование функционального состояния эндотелия плечевой артерии после
проведения пробы реактивной гиперемии показало нормальную функцию
эндотелия у 21 человека из контрольной группы и у 37 пациентов из группы с
СГМС.У 11 человек контрольной группы и у 31 человека из группы с СГМС
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выявлено нарушение вазомоторной функции эндотелия. Данные по количеству
лиц с нарушением вазомоторной функции достоверно не отличались.
Выводы:У пациентов с СГМС отмечаются более высокие значения СРПВ,
что может быть расценено, как начальные изменения жесткости артерий.
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МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Дорох ович Н.А.

СЦЕНИЧЕСКИЙ ГРИМ КАК ОДНО ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ
Дорохович Надежда Александровна
аспирант кафедры педагогики факультета социально-педагогических
технологий Белорусского государственного педагогического университета
имени Максима Танка
Особенность хореографического искусства состоит в том, что реципиент
воспринимает артиста, находящегося на сцене, как целостный сценический образ
какого-либо

героя.

Сценический

образ

подразумевает

взаимодействие

сценографии, актерской игры, музыки, пластики [4]. Сценический костюм и
грим, как составные компоненты сценографии, имеют немаловажное значение в
создании образа. Еще до того, как артист сделал первые движения на сцене,
зритель уже оценивает внешний вид героя, определяет свое отношение к нему.
В данной работе более подробно будут рассмотрены актуальные вопросы,
касающиеся сценического грима.
Самостоятельных

научных

исследований,

посвященных

вопросам

создания сценического грима, не проводилось. Однако в ряде пособий
освещаются теоретические и практические аспекты данной тематики. Так,
история развития искусства грима, теоретические основы, работа гримерапостижера

и

техника

наложения

сценического

грима

изложены

С.П. Школьниковым [3], И.С. Сыромятниковой [2]. Особенности грима и
костюма в современном спектакле выявлены И.И. Малыгиной [1].
«Грим – искусство изменения внешнего вида актера с помощью
гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, прически,
© Дорохович Н.А.
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постижерных изделий (парика, усов, бород); один из способов создания
актерского образа…» [5, с. 317]. Характер грима в театре зависит от
художественных особенностей пьесы, замысла актера, режиссерской концепции
и стиля оформления спектакля.
В работе над новой постановкой художники-гримеры руководствуются
эскизами гримов, созданными художником спектакля. Поиски грима протекают
в индивидуальной работе гримера с актерами. Каждая проба грима, если она
устраивает актера и мастера, показывается режиссеру и художнику. И так этап
за этапом грим обогащается новыми деталями, характерными чертами, развивая
и углубляя внешний образ персонажа. Гримирование актера от начала до конца
производят гримеры. Позднее, когда актер полностью освоит особенности
своего грима, часть этой работы он может взять на себя, а в случае простого
грима гримируется самостоятельно.
Необходимость нанесения грима обусловлено следующими факторами:
• искусственное освещение на сцене;
• удаленность сцены от зрительного зала;
• психологическая реакция организма.
Не загримированное лицо при искусственном сценическом освещении
может казаться темным или бледным.
Из-за удаленности сцены от зрительного зала необходимо подчеркнуть
лицо красками, чтобы зрители последних рядов могли рассмотреть черты лица.
Однако важно правильно рассчитать удаленность сцены. Если выступление
предполагает большую сцену, где между выступающими и зрителями
достаточное расстояние или есть еще оркестровая яма, то грим должен быть
достаточно ярким. Если сцена камерная, то грим необходимо сделать более
сдержанным.
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Психологическая реакция организма подразумевает побледнение или
покраснение кожных покровов, вследствие волнения. Нанесение грима, в
частности общего тона, успешно справляется с этой проблемой.
В искусстве грима условно выделяют два этапа: поиск и техническое
исполнение. Правильно подобранный и хорошо исполненный грим влияет на
творческое настроение актера, подталкивает его к раскрытию образа. Как одно
из средств выразительности, грим является завершающим этапом в работе над
ролью, требует точности и чувства меры. Он связан с мимикой лица, поэтому
гримеру необходимо детально знать анатомию лица человека. Сценический грим
отражает:
• эпоху, время и место действия;
• социальный статус героя;
• национальность героя;
• психологические характеристики героя.
Довольно относительно грим можно разделить на реалистичный и
условный.

Реалистичный

подразделяется

на

возрастной,

портретный,

национальный, характерный (выделяются яркие особенности внешности,
несущие внутреннее содержание). Условный грим лишен всех принципов
реалистичности.
Характер грима зависит от жанра спектакля: отличается грим в
музыкальном театре (опере, балете, оперетте) и драматическом. Отдельно
целесообразно выделить грим для кино.
В музыкальном театре грим более яркий, красочный, стилизованный. При
исполнении хореографических

композиций

во

время конкурсных

или

концертных программ используется такой вид грима как «молодое лицо». В
драматическом театре грим чаще всего жизненный, исторически-точный или
острохарактерный. Использование крупных планов в кино накладывает свою
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специфику для грима. Он должен быть более тонко исполнен, с использованием
современных материалов.
Существует два метода грима: живописный и объемный (пластический).
Живописные приемы грима предполагают использование только красок для
имитации объема, нужные впадины и выпуклости рисуются на лице. В
современной практике используется жировой наливной грим в пластмассовых
коробках, состоящий из 3 оттенков общего тона и 9 цветов красок. Рисуется грим
при помощи растушевок, кисточек, пальцев рук.
Объемный грим предполагает использование налепок, наклеек и подтяжек,
а также постижерных изделий (усы, бороды).
При нанесении грима существуют строгие санитарно-гигиенические
правила, предупреждающие возникновение кожных заболеваний, занесение
инфекции. Гримировальные принадлежности (грим, пуховки, пудра) должны
быть индивидуальными для каждого артиста. Гримерные материалы и краски,
наносимые на кожу, должны быть безопасными и гипоаллергенными, смываться
без особого труда и вреда для здоровья.
Сценический грим является результатом кропотливой работы художникапостановщика, гримера и артиста. Конечный результат зависит от ряда факторов,
в связи с которыми предлагается следующая классификация сценического
грима:
1. В зависимости от возраста:
•

детское лицо;

•

молодое лицо;

•

возрастное лицо;

•

старое лицо.

2. В зависимости от расовой принадлежности:
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•

европеоидная раса;

•

негроидная раса;
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•

монголоидная раса.

3. В зависимости от телосложения:
•

худое лицо;

•

полное лицо.

4.

В зависимости от национальности (подчеркиваются выразительные

национальные черты, например, испанцев, цыган и т.д.).
Таким образом, искусство грима является важным составляющим при
создании сценического образа в хореографическом искусстве, требует
профессионального подхода. Правильно подобранный сценический грим
способен помочь артисту донести образ своего героя до реципиента.
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На современном этапе развития общества перед системой высшего
образования

поставлена

задача

создания

здоровьесберегающей

и

здоровьеразвивающей среды для обучения студентов, формирования культуры
здоровья. В принципе любой тип образовательного учреждения должен стать
образовательно-оздоровительным. Красной линией это проходит и в документах
Всемирной организации здравоохранения, в которых подчеркивается, что
«укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, борьба с
вредными привычками выдвинуты как задачи первоочерёдной важности».
Общеизвестный тезис «К здоровью – через образование!» приобретает еще
большую актуальность в условиях противостояния пандемии коронавирусной
инфекции. Через образование должно происходить совершенствование и
наращивание потенциала здоровья до более высокого уровня, либо сохранение и
воспроизведение генетически данного высокого уровня здоровья. Это
предполагает осознание феномена здоровья как наивысшей ценности и
формирование принципиально иных установок в отношении собственного
здоровья [1].
Комплексная оценка результативности программ сохранения здоровья
студентов вузов интегрирует общепедагогические, психологические, медикосоциальные,

гигиенические,

физкультурно-оздоровительные

направления

деятельности.
Анализ доступной литературы позволяет сделать вывод о том, что все
больше увеличивается число учебных заведений, внедряющих оздоровительные
программы, а потому возникает необходимость изучения их деятельности для
координации, углубления и активизации проводимой работы на более
качественном уровне, обоснования наиболее эффективных управленческих
решений в рамках комплексной целевой программы.
Так, например, изучение тридцатилетней динамики качества и образа
жизни студентов вузов из Архангельска и Северодвинска (2019) позволило
отметить увеличение количества студентов, приверженных здоровому образу
© Ахмадуллина Х.М., Горбаткова Е.Ю., Ахмадуллин У.З., Мартыненко И.В., Аминова А.А.

59

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Педагогічні науки

жизни:

относительно

большее

их

www.openscilab.org

количество

регулярно

занимаются

физкультурой и спортом, многие купаются летом в естественных водоёмах, не
употребляют алкоголь. Однако в динамике увеличилось количество курящих
юношей и девушек, а количество регулярно занимающихся закаливанием не
превышает

9%.

Полученные

результаты

исследования

демонстрируют

необходимость дальнейшего активного формирования установок на здоровый
образ жизни и разработки эффективных здоровьесберегающих мероприятий [2].
На базе Института клинической медицины МГМУ им. И.М. Сеченова была
проведена оценка количественных показателей двигательной активности
студентов методом шагометрии с помощью стандартных приложений в
смартфонах, а также анализ субъективной оценки её достаточности и
информированности студентов методом анкетирования [3]. Получены данные,
свидетельствующие о том, что среднее количество шагов в обследуемой группе
составило 9703±3006,2 в день, что ниже среднего уровня активности для
молодых людей. Связи между уровнем двигательной активности и индексом
массы

тела

в

данной

возрастной

группе

не

обнаружено.

Уровень

информированности студентов-медиков в вопросах нормативов двигательной
активности у юношей составлял только 26%.
А.В.Погожева, Е.А.Смирнова (2020) в своих исследованиях обращают
серьезное внимание на то, что структура, режим и организация питания в
образовательных учреждениях должны не только соответствовать всем
гигиеническим требованиям, но и служить примером здорового питания.
Исключительно важно ликвидировать сформировавшийся пробел в области
образования населения по вопросам здорового питания путём внедрения
многоуровневых образовательных программ в области оптимального питания,
поскольку 49,2% россиян практически не имеют представления о правилах
здорового питания [14].
Л.Г.Буйнов, Р.И.Айзман, А.Д.Герасев
эффективность
60

комплекса

и др. (2018) изучили роль

здоровьеформирующих

методов

в

условиях

© Ахмадуллина Х.М., Горбаткова Е.Ю., Ахмадуллин У.З., Мартыненко И.В., Аминова А.А.

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Педагогічні науки

www.openscilab.org

образовательной деятельности гуманитарного вуза. Лица экспериментальной
группы в течение трёх месяцев выполняли комплекс здоровьеформирующих
методов, включающий строгое соблюдение режима плановой учебной нагрузки,
регулярное и полноценное питание, достаточный отдых и сон, нормированные
занятия физической подготовкой [5]. Анализ полученных данных в конце
эксперимента позволяет говорить о том, что у лиц экспериментальной группы
отмечается улучшение исследуемых показателей.
М.М.Колокольцевым

(2020)

проведено

антропометрическое

и

физиометрическое обследование 1514 студентов Иркутского национального
исследовательского технического университета в возрасте от 17 лет до 21 года.
Установлено, что показатели антропометрических и физиометрических
характеристик, двигательных тестов, содержание мышечной и жировой массы в
теле всех юношей, имеющих дефицит массы тела, ниже по сравнению с
показателями юношей, имеющих нормальную массу тела (р < 0,05). Автором
отмечена зависимость между снижением уровня развития двигательных качеств
и уменьшением массы тела студентов, что служит основанием для коррекции
учебного процесса по валеологическому и физическому воспитанию студентов
вуза с использованием интегративных педагогических методов и приёмов
обучения [6].
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности внедрения
элективного курса по здоровьесбережению на примере педагогического вуза.
Опытно-экспериментальная работа по внедрению здоровьесберегающего
образовательного

курса

«Формирование

здоровья

обучающихся»

была

проведена на базе ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М.Акмуллы» в г. Уфе. Экспериментальный элективный курс
«Формирование здоровья обучающихся» изучался студентами в течение трех лет
как дисциплина выбора.
В формирующей части исследования в экспериментальной (основной)
группе принимали участие 114 человек: 71 девушка (62,3%) и 43 юношей
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(37,7%), обучающиеся на следующих факультетах: естественно-географический
факультет, факультет психологии, физико-математический факультет, институт
исторического и правового образования, институт педагогики.
В контрольной части исследования принимало участие 108 студентов: 67
девушек (62,0%) и 41 юноша (38,0%), изучающие другую выборную
дисциплину.
В данной статье нами приведены результаты анкетного опроса студентов
(до и после формирующего этапа исследования) для оценки эффективности
проводимого эксперимента.
Положительные сдвиги были отмечены при повторной оценке системы
ценностей: так, например, количество студентов экспериментальной группы,
считающих, что наиболее важным для человека является хорошее здоровье,
повысилось почти в 2 раза (до 72,6% от всех студентов данной группы), тогда
как в контрольной группе снизилось на 4% (от всех обучающихся данной
группы).
Количество студентов, посещающих спортивную секцию, увеличилось в
экспериментальной группе в 1,7 раза (до 41,2% от всех студентов данной
группы). На четверть увеличилось число обучающихся, выполняющих
спортивные упражнения самостоятельно. Тогда как в контрольной группе
отмечалось

незначительное

увеличение

(на

4,5%)

числа

студентов,

тренирующихся дома.
Среднее время пребывания в социальных сетях в будни уменьшилось на
1,2 ч (до 3,58±0,31 ч в сутки) в экспериментальной группе и только на 0,1 ч – в
контрольной (до 4,62±0,34 ч в сутки). Различие статистически значимо при
р<0,05.
Произошло некоторое увеличение (на 0,8 ч) средней продолжительности
ночного сна студентов экспериментальной группы, составившего 7,2±0,32 ч (в
будни). В контрольной группе этот показатель существенно не изменился
(различие статистически значимо при р<0,05).
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Количество студентов, вообще не употребляющих алкоголь, существенно
не изменилось в обеих группах, однако, количество студентов, употребляющих
алкоголь три и более раз в неделю, уменьшилось в экспериментальной группе
более чем в 2 раза (на первом курсе насчитывалось 10,9%).
Некоторые успехи были достигнуты в отношении организации досугового
времяпровождения

студентов.

Так,

среднее

время,

затрачиваемое

на

компьютерные игры в будни, уменьшилось за исследуемый период в обеих
группах, однако, в экспериментальной группе снижение составило 0,8 ч (средняя
продолжительность 1,9±0,2 ч в день), тогда как в контрольной группе только 0,1
ч (средняя продолжительность 2,5 ч±0,2 в день). Различие статистически
значимо при р<0,05.
Таким

образом,

при

исследовании

эффективности

использования

предложенных нами педагогических условий был выявлен более высокий
уровень

здоровьесберегающих

показателей

стиля

жизни

у

студентов

экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой, изменилась в
определенной мере система ценностных ориентаций в отношении здорового
образа жизни, а, значит, снизился уровень риска для здоровья обучающихся.
На основе полученных результатов были разработаны практические
рекомендации

по

повышению

эффективности

здоровьесберегающих

мероприятий вузов.
В достижении обозначенных задач по здоровьесбережению студентов
вузов важным моментом является формирование основных педагогических
подходов, заключающихся в том, что
- здоровье является феноменом культуры и главным его достоянием;
- приматом здоровьесозидания и оздоровления студенческой молодежи
является здоровьесберегающая среда;
- системные навыки оздоровления студентов, а также создание для них
природосообразного образования и здоровьеразвивающей среды могут быть
сформированы в процессе профессиональной подготовки.
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Каждое высшее учебное заведение реализует свою собственную
здоровьесберегающую политику. Тем не менее, действующие проекты под
общим названием «Вузы - территория здоровья» находятся в процессе
поступательного развития и совершенствования. Их эволюция подчиняется
главной цели – сохранению здоровья обучающихся.
Путь к здоровью лежит через обучение здоровью и воспитание культуры
здоровья, через формирование новой парадигмы мышления, в которой здоровье
предстает как главная сущность жизни.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ (КОГНІТИВНИЙ МЕТОД)
Маслова Кристина Ігорівна
Викладач кафедри іноземних мов
Одеського національного економічного університету
На сам перед потрібно глибоко роз’яснити, значення когнітивного підходу
в навчанні. Когнітивний підхід в навчанні - це стиль навчання, орієнтований на
більш ефективне використання мозку. Щоб зрозуміти процес когнітивного
навчання, важливо розібратися в значення терміну «пізнання». Пізнання - це
розумовий процес отримання знань і розуміння через почуття, досвід і думки.
Теорія когнітивного навчання об'єднує пізнання і навчання, щоб ефективно
пояснити різні процеси, які беруть участь в навчанні.
Традиційна робота з викладання матеріалу студентам у закладах вищої
освіти не завжди дає позитивні результати. Студенти в своїй більшості не
утримують інформацію ні в оперативній і ні в довготривалій пам'яті.
При навчанні ж іноземної мови вони проявляють низький рівень розвитку
слухової диференціальної чутливості. Нерозвиненість такого компонента мовної
здібності багато в чому спотворює сприйняття звукових образів слів. Серйозним
недоліком в навчанні іноземної мови слід вважати і невміння студентів
прогнозувати лексичний матеріал при побудові власних висловлювань, виділяти
в матеріалі необхідні для запам'ятовування узагальнюючі ознаки, асоціювати
слова тематично, правильно кодувати і декодувати словниковий матеріал.
Після проведення анкетування серед викладачів, можна зробити висновок,
про те, що ми викладаємо, не є, строго кажучи, тим, що студенти вивчають.
Однакова схема заняття, однакові процедури пояснення, занижені оцінки того,
що відбувається на занятті з боку студентів, самооцінки, право вибору виду
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діяльності - все це може стати причиною невдач в навчанні. Але ж зараз, як
ніколи раніше, велика увага приділяється саме якості навчання.
Можна змусити студентів навчатися, але це буде мати самі жалюгідні
наслідки в плані їх ставлення до предмета, мотивації і навчання взагалі.
Педагогічна стратегія викладача іноземних мов зовсім не обов'язково
повинна збігатися зі стратегією вивчення, осягнення предмета студентом. Учень
вчить, «створює» свою мову сам, поступово вибудовуючи свою власну систему
лінгвістичних уявлень. Тому вивчення мови не повинно бути простою передачею
знання, його «перенесенням» від знаючих (викладач або батьки) до поки не знати
(дитина). У психіці учнів надалі студентів повинно з'явитися, тобто поступово
сформуватися відповідне реальності уявлення про мовні явища - концепті (з
наукової когнітивної термінології). Тому новий когнітивний підхід зовсім не
примха, не просто бажання слідувати модним інноваційним тенденціям, а
реальна необхідність процесу навчання іноземної мови сьогодні.
Психологічні дослідження і практика навчання показують, що навчання протікає
успішно, коли мозок створює свої власні ментальні структури, і він гальмує,
якщо готові структури йому нав'язують. Отже, необхідно не нав'язувати
лінгвістичне знання, а допомогти йому народитися і розвивати його.
Сформується

воно з потреб в спілкуванні і самовираженні. Тому краще

створювати такі потреби, стимулювати інтерес студентів до вивчення дисциплін
та до навчання в цілому. Процес вивчення мови повинен стати процесом
відкриття мови, процесом дослідним і експериментальним.
На превеликий жаль, є міф, що повідомлення «готового до вживання»
знання прискорює процес, на практиці виявляється досить стійким. Ця проста,
прозаїчна причина серйозно гальмує застосування нових методів навчання.
Викладачі іноді вважають, що у них немає часу для подібного поетапного
формування знання. Готові витрачати час на формування навичок і вмінь, вони
не бачать в цьому етапу не менше важливого - концептуалізації знання. Звичайно
ж, спочатку кожне явище вимагає досить тривалої роботи по утворенню
66
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концепту, перевірці його правильності, не кажучи вже про формування навичок
його використання. Але, коли у студентів в цілому склалися уявлення про
систему мови, нові явища освоюються тим самим шляхом, але набагато швидше,
без особливих зусиль з боку студента і без додаткового контролю з боку
викладача.
Одним з перших сформулював прообраз когнітивного принципу навчання
Лев Миколайович Толстой. У своїх педагогічних статтях він писав: «Не можна
насильницькими поясненнями, заучуванням і повторенням вивчити учнів проти
їх волі літературної мови. У більшості випадків незрозуміло не саме слово, а
зовсім немає у студента того поняття, яке виражає слово. Слово майже завжди
готове, коли готове поняття. При цьому відношення слова до думки і утворення
нових понять є такий таємничий, складний і ніжний процес душі, що будь-яке
втручання є грубою, нескладною силою, що затримує процес розвитку. ... Але
давати свідомо учневі нове поняття і форми слова ... так само неможливо і марно,
як вчити дитину ходити по законам рівноваги. Будь-яка така спроба не наближає,
а видаляє учня від запропонованої мети, як груба рука людини, яка, бажає
допомогти розпуститися квітці, стала б розгортати квітку за пелюстки та
пошкодити все кругом».
Всі вищевикладені міркування базуються на педагогічній концепції
людини як істоти унікального і запрошують не тільки до когнітивному підходу
в методиці, а й до особистісно-орієнтованої педагогіки. Прийоми навчання, що
реалізуються в руслі когнітивного методу, мають величезний виховний
потенціал. Вони розвивають незалежність мислення і дії, бажання самим
керувати своїм навчанням і оцінювати його, крім розумового розвитку вони
сприяють духовному та соціальному розвитку особистості.
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Використанні джерела
Лоарер Е., Юто М. Когнітивне навчання: історія та методи / Когнитивне
навчання: сучасний стан та перспективи; за ред. Т. Галкіной, Е. Лоарер. М.: видво ИПРАН, 1997. С. 17-33.
Енциклопедичний матеріал Інтернет – сайту «Вікіпедія».
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РОЛЬ ІНФЛЮЕНСЕРІВ У НАВЧАННІ МОЛОДІ МЕДІАГРАМОТНОСТІ
Рожило Марія Андріївна
к. н. із соц. комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій
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Актуальність дослідження. В час потужного розвитку інформаційних
технологій та циркулювання великих за обсягом інформаційних потоків
користувачі соціальних медіа подекуди не замислюються над якістю контенту,
не розрізняють правду і фейк, інформування і маніпуляції, часто «потрапляють
на гачок» маніпуляторів, фейкотворців, ботів. Аудиторія соцмереж поширює
неправдиві тексти (фото, відео), далекі від реальності, чим несе опосередковану
(та пряму) загрозу іншій частині реципієнтів, несвідомо залучаючись у процес
викривлення, спотворення інформації.
Найактивнішими користувачами соцмереж сьогодні є молодь. З одного
боку, юні споживачі контенту знаються на новітніх технологіях, легко
розбираються у гаджетах, а з іншого – так само легко можуть піддаватися
різноманітним впливам, подекуди ще не володіючи здатністю вбачати в
інформації невидимі або приховані смисли. Від стійкості до дезінформації
сучасного покоління залежить рівень медіаграмотності всього суспільства.
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Мета – розглянути роль інфлюенсерів як один з інструментів у навчанні
молоді інфомедійній грамотності.
Виклад

матеріалу. Дослідники різних аспектів медіаграмотності

неодноразово наголошують на важливості формування навичок критичного
мислення

в

аудиторії

масмедіа.

Вчені

розглядають

медіаосвіту

та

медіаграмотність як стратегічний інструмент протидії агресивному впливу
дезінформації [2; 3; 4; 5].
Медіатренерки Т. Іванова та С. Ізбаш справедливо зауважують, що
«…технології дезінформації дуже швидко удосконалюються, тому не можна
навчитися бути медіаграмотними один раз і на все життя. Потрібно постійно
формувати навички медіаграмотності, а інструменти аналізу медіапродуктів
повинен опанувати кожен громадянин і, крім того, він повинен не тільки вміти
ними користуватися для власної інформаційної гігієни, але й пояснювати своїм
рідним, друзям і знайомим як правильно споживати інформацію» [2, с. 4].
Варто зазначити, що ефективним з точки зору скерування на цільову
аудиторії (студентська молодь) є звертання до так званих «лідерів думок», тобто
найбільш авторитетних людей, чия суспільна позиція є близькою конкретній
аудиторії. Авторитетами для сучасної молоді можуть бути блогери, зірки
(телеведучі, співаки), які досягли популярності в мережі, мають успіх у своїй
професійній діяльності. Оскільки молодь сьогодні дослухається до лідерів
думок, то у процесі набуття компетентностей медіаграмотності та формування
навичок

критичного

сприймання

медіаінформації

важливо

залучати

інфлюенсерів.
Якщо послуговуватись даними дослідження HubSpot, 71 % користувачів
приймають рішення про покупку за рекомендаціями в соціальних медіа:
«Публічні авторитети створили навколо себе ауру довіри споживачів, на яку і
спирається вся інфлюенс-концепція» [1].
Інфлюенсери отримали визнання лідерів думок, тому що, по-перше,
знаходяться із цільовою аудиторією в одній реальності (мережевій), на одній
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платформі (наприклад, Instagram, YouTube, Tik Tok), по-друге, лідер та його
аудиторія приблизно однакового віку, а цей факт поглиблює довіру до думки
«однолітка». Коли блогер рекомендує продукт, підписнику це здається більш
надійним, аніж традиційна реклама. У цьому контексті, коли лідер думок
ретранслюватиме ідеї медіаграмотності, необхідності відчувати відповідальність
за поширення інформації, важливість осмислення медіаконтенту через критичне
мислення і на своєму прикладі доводитиме необхідність дотримання
інформаційної гігієни, то його цільова аудиторія дослухатиметься до думки
інфлюенсера.
Свідоме ставлення до сприйняття інформації передбачає здатність
фільтрувати

будь-яку

інформацію,

готовність

протистояти,

запобігати

негативним впливам медіа, планувати й регулювати час перегляду інформації;
усвідомлення своїх медіапотреб та відповідальності за вибір медіаконтенту для
перегляду та поширення на особистих сторінках у своїх соцмережах.
Цікавим та актуальним прикладом залучення інфлюенсерів до медіаосвіти
є освітній серіал Міністерства цифрової трансформації та ЮНІСЕФ в Україні. Із
сайту мінцифри дізнаємось: «Серіал унікальний своїм живим підходом до оцінки
різного роду новин та інформації в цілому. В кожній серії українські зірки
досліджують власну здатність відрізнити правду і фактаж від брехні, фейків і
маніпуляцій, як би «красиво» вони не були подані. У серіалі детально
пояснюється, чому саме та чи інша новина має правдиві чи неправдиві ознаки та
надаються корисні лайфхаки, як перевіряти інформацію та контент на
достовірність» [6]. Участь в освітньому серіалі взяли лідери думок сучасної
молоді: Джеррі Хейл, Алла Костромічова, Анна Трінчер, Аліна Паш, Костя
Клепка, Даша Квіткова, а ведучим серіалу став Нікіта Добринін.
Водночас в епоху лідерів думок поширювати в соцмережах фейки стає ще
легше. До того ж, не всі інфлюенсери є добросовісними у методах поширення
контенту: «В Україні інфлюенсер може почати непогано заробляти, коли його
аудиторія сягне позначки щонайменше 100 тисяч. У середньому такі блогери
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можуть отримувати від $120 за один рекламний пост. Проте, аби отримувати
більше грошей від брендів, недобросовісні інфлюенсери все частіше починають
купувати лайки та коментарі. Таке шахрайство настільки поширене, що це
впливає на маркетингові бюджети в усьому світі» [7]. На жаль, подекуди лідери
думок не є відповідальними за свої слова та у своїх вчинках, і саме тому
аудиторія соцмереж може піддаватися маніпуляціям із боку своїх інфлюенсерів.
Висновки. Залучення лідерів думок у процес інформування молоді в
середовищі соцмереж про необхідність опанування навичками критичного
сприймання та аналізу інформації, зокрема отриманої із медіаресурсів,
важливість протидії дезінформації, а також потребу дотримання інформаційної
гігієни – процес порівняно новий та маловивчений. Роль інфлюенсерів у навчанні
молоді медіаграмотності потребує детального поглибленого аналізу, з метою
дослідження переваг та недоліків у взаємодії лідерів думок та цільової аудиторії.
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Хлеб является важной составной частью рациона питания населения России.
Основными факторами, определяющими первостепенное место хлеба в рационе
питания человека, являются:
- традиции и привычки ежедневного потребления определенных
пищевых продуктов, в том числе, регулярное употребление хлебобулочных
изделий всеми категориями населения;
- высокая пищевая ценность и усвояемость хлебобулочных изделий,
возможность использования новых видов рецептурных ингредиентов в качестве
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компонентов продуктов здорового питания;
- разнообразный ассортимент хлебобулочных изделий, включающий
традиционные и национальные изделия, диетические и специализированные
др.изделия;
- привлекательные потребительские свойства, низкая стоимость и
доступность для всех групп населения.
Промышленное производство хлебобулочных изделий, обеспечивающих
стабильное качество и безопасность готовой продукции, основывается на
реализации комплекса мероприятий, включающих:
- выбор технологической схемы производства, обусловленной способом
тестоприготовления,

климатических

условий

предприятия-изготовителя,

вкусовых предпочтений населения и других факторов;
- применение современных методов техно-химического контроля качества
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- управление технологическими параметрами процесса производства в
зависимости от применяемого оборудования, показателей качества сырья;
- обязательный контроль показателей безопасности –

содержания

токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов в пределах
допустимых уровней, установленных стандартами.
В стандартную оценку показателей качества хлебобулочных изделий
входит определение органолептических (внешний вид, состояние мякиша, вкус,
цвет) и физико-химических характеристик (влажность, кислотность, пористость,
массовая доля сахара и жира). Хлебобулочные изделия характеризуются
пищевой

ценностью,

биологической

ценностью

и

биологической

эффективностью, а также показателями химического состава, гарантирующими
наличие определенных веществ (витаминов и минералов, если они добавлены
при производстве).
Современные

тенденции

развития

науки

о

питании

диктуют

необходимость разработки дополнительных критериев качества пищевых
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продуктов, отражающих полезность их свойств. Особое значение приобретает
оценка антиоксидантных

характеристик. Для повышения возможности

восполнения необходимого количества антиоксидантов организмом за счет
хлеба и хлебобулочных изделий, ведется разработка технологий новых
диетических

хлебобулочных

изделий,

обладающих

повышенными

антиоксидантными свойствами. Исследования в этом направлении проводились
на кафедре «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий» Московского
государственного университета пищевых производств совместно с группой
«Аналитическая химия» института биохимии им. А. Н. Баха РАН. Установлено
влияние

основного

сырья

приготовления теста, наличия

хлебопекарного

производства,

технологии

различных видов дополнительного сырья на

показатель антиоксидантной емкости хлебобулочных изделий [1,2,3,4,5].
Проведена

оценка

антиоксидантной

емкости

52

наименований

хлебобулочных изделий, приготовленных c использованием различных сортов
пшеничной, ржаной муки и муки зерна тритикале. В качестве дополнительного
сырья исследовано влияние продуктов переработки некоторых крупяных
культур, экстрактов растений, ягод и овощей.
Анализ результатов показал влияние рецептуры изделия на показатель
антиоксидантной емкости хлебобулочных изделий. Полученные результаты
исследований положены в основу критерия оценки антиоксидантной емкости
хлебобулочных изделий

(prior) – критерия, определяемого по формуле:

,
где

(1)

– антиоксидантная емкость гидрофильной фракции хлебобулочного
изделия, мкмоль ТЭ/ г СВ;
– антиоксидантная емкость липофильной фракции
хлебобулочного изделия, мкмоль ТЭ/ г СВ;
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– максимальное значение показателя антиоксидантной емкости
гидрофильной фракции хлебобулочных изделий, мкмоль ТЭ/ г СВ;
– максимальное значение показателя антиоксидантной емкости
липофильной фракции хлебобулочных изделий, мкмоль ТЭ/ г СВ.

Рис. 1. Значения критерия оценки антиоксидантной емкости хлебобулочных изделий,
приготовленных по различным рецептурам

Таким образом, оценка диетической направленности хлебобулочных
изделий может быть расширена за счет дополнительной характеристики Р –
критерия, определяющего их антиоксидантные свойства.
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Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ГВИЭ)
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Вопросы

анализа

безопасности

ответственных

гидротехнических

сооружений в современных условиях приобретают все большее значение и
актуальность,

что

становится

необходимым

этапом

при

изучении

и

преподавании этой темы.
Так, проектирование и создание и проектирования гидротехнических
сооружений (ГТС) не охватывают в полной мере всего диапазона воздействий и
особенностей

работы

морских

платформ,

что

часто

отмечается

на

международных форумах [1]. В связи с этим возникает необходимость наряду с
формированием специальных технических условий (СТУ) применять как
зарубежные системы нормативных документов, успешно используемые в
практике проектирования морских платформ (ISO, API, DNV и др.), так и
российские, в частности, «Правила…» РМРС.
Одной из компаний, активно осваивающих морскую нефтегазодобычу
является ПАО «ЛУКОЙЛ». Основными регионами расположения морских
нефтегазопромысловых сооружений (МНГС) в Компании «ЛУКОЙЛ» являются
Северная и Центральная части Каспийскокого моря и российский шельф
Балтийского моря. Впервые вопросы необходимости создания нормативов,
регламентирующих обустройство морских месторождений, адаптации и
80
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использования зарубежных стандартов в Компании «ЛУКОЙЛ» возникли в
конце 1990-х годов при проработке предпроектных решений платформы D6
Кравцовского месторождения на шельфе Балтийского моря. В рамках этих работ
были выпущены СТУ, регламентирующие вопросы проектирования МНГС и
начата программа по разработке системы стандартов, регламентирующих
обустройство морских месторождений.
С 2003 года начинается проработка предпроектной документации по
обустройству месторождения им.Ю.Корчагина, а с 2006 г – месторождения
им.В.Филановского. Возобновляется работа по созданию новых и адаптации
переводов международных стандартов, в том числе, в рамках сотрудничества с
Росстандартом, профильными министерствами и компаниями. В 2011 году после
большой

работы

выполненной

профильными

подразделениями

ПАО

«ЛУКОЙЛ» и непосредственным разработчиком нормативных документов –
ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть» был выпущен Национальный
стандарт РФ ГОСТ Р 54483-2011 (ИСО 19900:2002) «Нефтяная и газовая
промышленность.

Платформы

морские

для

нефтегазодобычи.

Общие

требования», модифицированный перевод соответствующего стандарта ISO
«Petroleum and natural gas industries – General requirements for offshore structures»
с учетом российских нормативных требований.
В настоящее время на стадии окончательного утверждения в Росстандарте
находится недавно разработанный в Группе «ЛУКОЙЛ» СП 1.1328500.2016
«Установки и сооружения на континентальном шельфе Российской Федерации и
в российской части (российском секторе) дна Каспийского моря». Также
выполнены окончательные редакции еще ряда стандартов, в том числе, уже
утвержденный в Росстандарте РФ непосредственно для проектирования
гидротехнических сооружений – ГОСТ Р (ИСО 19901-2:2004) «Нефтяная и
газовая

промышленность.

Проектирование

с

Сооружения

учетом

нефтегазопромысловые

сейсмических

условий»

морские.

(аутентичный

модифицированный перевод ISO 19901-2:2004 Petroleum and natural gas industries
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–Specific requirements for offshore structures –Part 2: Seismic design procedures and
criteria).
Основным отличием стандартов ИСО от российских норм в части
применения метода предельных состояний является наличие в системе ИСО
четырех видов предельных состояний, в то время как в России предельные
состояния подразделяются на две группы. Каждому предельному состоянию
соответствуют свои критерии и условия расчета.
При создании ГОСТ Р ИСО 19901-2:2004 было найдено компромиссное
решение с включением в состав ГОСТ Р частных коэффициентов надежности,
как это принято в российских СНиП.
В части определения запасов конструктивной прочности и устойчивости
МНГС в системе ИСО принята схема, при которой устанавливается нормативное
значение действующей нагрузки с заданной обеспеченностью (например, для
ледовой нагрузки - один раз в 100 лет - вероятность 10-2), а затем это значение
нагрузки домножается на частные коэффициенты нагрузки, зависящие от вида
предельного состояния, условий формирования воздействий и ответственности
сооружения, а далее выполняется расчет конструкции на это воздействие.
Принятый в России метод предельных состояний формулирует несколько
иные требования – проводится расчет расчетной несущей способности
конструкции на расчетную нагрузку, при этом расчетное значение несущей
способности должна превышать расчетную нагрузку не менее чем на величину
коэффициента надежности, установленного

для

класса

проектируемого

сооружения. Вид предельного состояния и сочетания нагрузок учитывается
введением дополнительных коэффициентов.
В частности, при сравнении результатов расчетов, выполненных в режиме
«выживания» по методике РМРС параметры конструкции МНГС оказываются
существенно легче, чем для конструкций, полученных для полностью
аналогичных условий на основе расчетов МНГС при действии аномальных
нагрузок по методу предельных состояний.
82
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Следует

отметить,

что

в

СП

58.13330.2012

«Гидротехнические

сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция» для всех
МНГС устанавливается первый класс ответственности, в то время как в системе
стандартов ИСО для определения уровня воздействия применяется система
классификации различных уровней сложности условий эксплуатации с целью
определения критериев, которые подходят для предполагаемого назначения
сооружения. Уровни определяются, принимая во внимание безопасность жизни
людей и экологические и экономические последствия, что приведено в таблице
1, взятой из подготовленного Казахстаном к рассмотрению в Росстандарте
Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 19903:2006, IDT «Нефтяная и
газовая промышленность. Стационарные морские бетонные сооружения» под
эгидой Евразийского Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
(ЕАСС).
Уровень воздействия (от L1 до L3)
Категория безопасности
жизни
С постоянным
присутствием персонала,
без эвакуации
С постоянным
присутствием персонала,
с эвакуацией
Без постоянного
присутствия персонала

Категория последствий
Высокая категория Высокая категория Низкая категория
последствий
последствий
последствий
L1

L1

L1

L1

L2

L2

L1

L2

L3

Таблица 1. Определение уровня воздействия

Такой подход, принятый в ИСО, представляется рациональным в
дальнейшей перспективе при создании различных видов платформ, в том числе
с небольшими объемами добычи и полной автоматизацией процессов добычи,
подготовки продукции, транспортировки и т.д.
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Обеспечение устойчивости гидротехнических сооружений, в том числе
МНГС, при сейсмических воздействиях является важной и достаточно сложной
задачей при проектировании этих объектов. Уровни ПЗ и МРЗ, соответствуют во
всех системах нормативной документации. Тем не менее, при формировании
сейсмических нагрузок имеется ряд особенностей, которые могут быть оценены
только

по

мере

проведения

сопоставительных

расчетов

по

оценке

сейсмостойкости сооружений с применением каждой из систем нормативной
документации.

В

качестве

примера

представляется

интересным

продемонстрировать таблицу 2 целевой годовой вероятности разрушения МНГС
для упрощенных методов проектирования, приведенной в ГОСТ Р (ИСО 199012:2004)

«Нефтяная

и

газовая

промышленность.

Сооружения

нефтегазопромысловые морские. Проектирование с учетом сейсмических
условий».
Уровни воздействия
L1
L2
L3

Pf
4,0 x 10 = 1/2500
1,0 x 10-3 = 1/1000
2,5 x 10-3 = 1/400
-4

Таблица 2. Целевая годовая вероятность разрушения

Специалистами по обустройству морских месторождений выполняется
большая работа по вопросам обеспечения безопасности морских стационарных
нефтедобывающих платформ, в том числе, в рамках подкомитета ПК5 «Морская
нефтегазодобыча» технического комитета при Росстандарте - ТК23 «Нефтяная и
газовая промышленность». В частности, в целый ряд новых нормативов,
разработанных и выпущенных подразделениями компаний ЛУКОЙЛ и
ГАЗПРОМ были включены требования по созданию единой контрольнодиагностической

системы

мониторинга

и

оценки

состояния

МНГС,

позволяющей оценивать уровень воздействий, а также техническое состояние
конструкций опорных оснований и верхних строений платформ. До настоящего
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времени такие требования по отношению к МНГС отсутствовали в российских
нормах, а также недостаточно конкретно излагались в стандартах ИСО, что не
позволяло адаптировать критериальную оценку безопасности в практику
проектирования в России. С целью систематизации требований к системе
мониторинга МНГС [2] в 2017 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» начата
разработка ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения
нефтегазопромысловые морские. Управление конструктивной целостностью».
Система обеспечения безопасности в настоящее время нашла воплощение
в реализованном проекте обустройства месторождения им. В.Филановского в
виде

комплексов

автоматизированной

геодинамического,

гидрологического

контрольно-измерительной

мониторинга

системы

для

и

натурных

наблюдений за состоянием объектов обустройства.
В настоящее время в Группе «ЛУКОЙЛ» разрабатываются еще 7 базовых
национальных стандартов на базе международных ИСО в рамках программы
стандартизации в области проектирования МНГС, в том числе такие, как
«Морские исследования грунтов», «Геотехнический анализ и проектирование
фундаментов».
Из приведенного материала очевидно, что необходимо:
- проводить сопоставительный анализ допустимого уровня риска МНГС,
установленного в зарубежных и определяемого в соответствии с требованиями
российских норм;
-

по

мере

выполнения

проектов

внедрять

прогрессивные

и

апробированные методы расчетов в практику проектирования;
- развивать систематизацию и нормирование применения систем
мониторинга для МНГС;
- продолжать активное сотрудничество с международными и российскими
техническими комитетами, выполняя запланированную работу по адаптации и
подготовке к выпуску в РФ международных стандартов.
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Серый А.И.

О ЗАВИСИМОСТИ ЭНЕРГИИ СВЯЗИ ДЕЙТРОНА
ОТ ИНДУКЦИИ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
В МОДЕЛИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Серый Алексей Игоревич
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общей и теоретической физики
физико-математического факультета Учреждения образования
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Несмотря на притяжение между нуклонами в синглетном состоянии, у
дейтрона в таком состоянии есть только виртуальный уровень с энергией 𝜀𝜀 ≈ 70
кэВ [1, c. 16], который мог бы стать реальным (т.е. связанным) при чуть более

глубокой потенциальной яме в данном состоянии. Вместе с тем, Ю.А. Бычков в

1960 г. предсказал появление связанного состояния во внешнем квантующем
магнитном поле при сколь угодно мелкой яме любой природы [2, с. 557], что
позволяет применить полученные им результаты и на синглетный дейтрон.
Задача о нахождении волновых функций и энергии связи синглетного состояния
дейтрона была решена для модели параболического потенциала в [3, с. 322–331].
Представляет интерес также вопрос о времени жизни такого состояния,
поскольку оно должно быть неустойчивым по отношению к переходу в основное
состояние дейтрона, энергия которого также, в соответствии с рассуждениями
Ю.А. Бычкова, должна понижаться с ростом индукции внешнего магнитного
поля.
Для

решения

данной

задачи

необходимо

предварительно

найти

зависимость энергии связи основного состояния дейтрона от индукции
магнитного поля в аналогичной модели параболического потенциала:
© Серый А.И.
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−𝑉𝑉 (1 − 𝑟𝑟 2 ⁄𝑅𝑅2 ), 𝑟𝑟 ≤ 𝑅𝑅,
𝑉𝑉(𝑟𝑟) = � 0
�.
0, 𝑟𝑟 > 𝑅𝑅
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(1)

Следует отметить, что потенциал вида (1) используется в оболочечной
модели ядра [4, c. 122, 123; 5, с. 208], но его параметры 𝑉𝑉0 и 𝑅𝑅 (глубина

потенциальной ямы и радиус) для дейтрона должны быть существенно
отличными по сравнению с аналогичными параметрами для оболочечной модели

ядра со многими нуклонами. Несмотря на то, что среди известных модельных
потенциалов взаимодействия между нейтроном и протоном [6, с. 17, 18; 7, с. 80]
потенциал вида (1) обнаружить не удалось, удобство его использования при
наличии внешнего магнитного поля связано с тем, что в литературе известно
точное аналитическое решение задачи о гармоническом осцилляторе в
постоянном однородном магнитном поле [8, с. 179].
В [9, с. 65, 67, 68] были получены различные варианты систем уравнений
(СУ) для нахождения 𝑉𝑉0 и 𝑅𝑅. Ниже в виде сравнительной таблицы 1 рассмотрим

особенности СУ, которые могут быть сведены к одному уравнению с помощью
подстановок, и для которых можно легко найти решения.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика уравнений
Вариант
1
1. Что учитывается при 1) в отсутствие магнитного
построении СУ
поля энергия связи равна
известному
экспериментальному
значению; 2) уравнение для
эффективного радиуса
2.1.
Уравнения (8)
относительно 𝑉𝑉0 (в данной
статье),
к
которым
сводится СУ
2.2.
Уравнения (16)
относительно 𝑅𝑅 (в данной
статье),
к
которым
сводится СУ
3. Наибольшее значение 26,9
𝑉𝑉0 , МэВ (используемое
при построении графиков)
4.
Соответствующее 4,06
наименьшее значение 𝑅𝑅 ,
10–13 см (используемое при
построении графиков)
5. Наличие побочных
а) 𝑉𝑉0 = 14,9 МэВ, 𝑅𝑅 = 5,88·10–13
решений
см; б) 𝑉𝑉0 = 3,31 МэВ, 𝑅𝑅 =
32,38·10–13 см; в) 𝑉𝑉0 = 3,2 МэВ,
𝑅𝑅 = 35,4·10–13 см

2
1) в отсутствие магнитного
поля энергия связи равна
известному
экспериментальному
значению; 2) уравнение для
длины рассеяния
(9)

(17)

21,6
4,63

а) 𝑉𝑉0 = 4,8 МэВ, 𝑅𝑅 = 16,46·10–
13
см; б) 𝑉𝑉0 = 3,18 МэВ, 𝑅𝑅 =
35,9·10–13 см

В соответствии с [9, с. 65, 67, 68], будем использовать следующие

обозначения:
(2)

𝑉𝑉0 = 𝑥𝑥,

𝑅𝑅 = 𝑓𝑓1 (𝑥𝑥),

𝑓𝑓1 (𝑥𝑥) = �

∗
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑓𝑓2 (𝑥𝑥) =

𝑓𝑓3 (𝑥𝑥) =

∙

3𝑥𝑥

3ħ

2(𝑥𝑥−|𝜀𝜀𝑑𝑑 |)

,

𝑥𝑥−|𝜀𝜀𝑑𝑑 |

∗ (𝑥𝑥−|𝜀𝜀 |)
2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑑𝑑

𝑓𝑓4 (𝑥𝑥) = −
© Серый А.И.

2𝑥𝑥

(3)

3ħ2

3|𝜀𝜀𝑑𝑑 |

4(𝑥𝑥−|𝜀𝜀𝑑𝑑 |)

,

.

,

(4)
(5)
(6)
(7)
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∗
Здесь 𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛
– приведенная масса нейтрона и протона, −|𝜀𝜀𝑑𝑑 | = –2,2246 МэВ

– энергия связи дейтрона в основном состоянии в отсутствие внешнего
магнитного поля.

Трансцендентное уравнение относительно 𝑥𝑥 , соответствующее первому

варианту в таблице 1, имеет следующий вид:

𝑟𝑟0𝑡𝑡 +

2(1 − 𝑓𝑓1 (𝑥𝑥)⁄𝑎𝑎𝑡𝑡 )2 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑓𝑓2 (𝑥𝑥)�

𝑓𝑓1 (𝑥𝑥)

3
𝑓𝑓12 (𝑥𝑥)𝐹𝐹 2 �𝑓𝑓4 (𝑥𝑥), , 𝑓𝑓2 (𝑥𝑥)�
2

×

3
× � 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑓𝑓3 (𝑥𝑥)𝑟𝑟 2 )𝑟𝑟 2 𝐹𝐹 2 �𝑓𝑓4 (𝑥𝑥), , 𝑓𝑓3 (𝑥𝑥)𝑟𝑟 2 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 −
2
0

−2𝑓𝑓1 (𝑥𝑥) �1 −

𝑓𝑓1 (𝑥𝑥)
𝑎𝑎𝑡𝑡

+

𝑓𝑓12 (𝑥𝑥)
3𝑎𝑎𝑡𝑡2

(8)

� = 0.

Здесь 𝑎𝑎𝑡𝑡 = 5,42⋅10–13 см [1, с. 20] – длина рассеяния нейтрона протоном в

триплетном состоянии, 𝑟𝑟0𝑡𝑡 = 1,76⋅10–13 см [1, с. 20] – эффективный радиус

взаимодействия между нейтроном и протоном в триплетном состоянии, 𝐹𝐹 –
вырожденная гипергеометрическая функция.

Решая (8) относительно 𝑥𝑥 и подставляя результат в (4), с учетом (3)

находим 𝑅𝑅.

Трансцендентное уравнение относительно 𝑥𝑥 , соответствующее второму

варианту в таблице 1, имеет следующий вид:

𝑎𝑎𝑡𝑡

𝑓𝑓1 (𝑥𝑥)−𝑎𝑎𝑡𝑡

5
2

�3−𝑓𝑓2 (𝑥𝑥)�𝐹𝐹�𝑓𝑓4 (𝑥𝑥)+1, ,𝑓𝑓2 (𝑥𝑥)�

= 𝑓𝑓2 (𝑥𝑥) �

3
2

3𝐹𝐹�𝑓𝑓4 (𝑥𝑥), ,𝑓𝑓2 (𝑥𝑥)�

− 1�.

(9)

Решая (9) относительно 𝑥𝑥 и подставляя результат в (4), с учетом (3)

находим 𝑅𝑅.
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Вместо уравнений (8) и (9) можно также использовать уравнения
относительно переменной, соответствующей 𝑅𝑅. Тогда, в соответствии с [9, с. 65,
67, 68], будем использовать следующие обозначения:

(10)

𝑅𝑅 = 𝑦𝑦,
𝑔𝑔1 (𝑦𝑦) =

𝑉𝑉0 = 𝑔𝑔1 (𝑦𝑦),

3ħ√2

∗
4𝑦𝑦 �𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑔𝑔2 (𝑦𝑦) =

𝑔𝑔3 (𝑦𝑦) =

+�

(11)
9ħ2

∗
8𝑦𝑦 2 𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛

3𝑔𝑔1 (𝑦𝑦)

,

𝑔𝑔1 (𝑦𝑦)−|𝜀𝜀𝑑𝑑 |

+ |𝜀𝜀𝑑𝑑 |,

∗ (𝑔𝑔 (𝑦𝑦)−|𝜀𝜀 |)
2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛
1
𝑑𝑑

𝑔𝑔4 (𝑦𝑦) = −

3ħ2

3|𝜀𝜀𝑑𝑑 |

4(𝑔𝑔1 (𝑦𝑦)−|𝜀𝜀𝑑𝑑 |)

,

(12)
(13)
(14)

.

(15)

Трансцендентное уравнение относительно 𝑦𝑦 , соответствующее первому

варианту в таблице 1, имеет следующий вид:

𝑟𝑟0𝑡𝑡 +
𝑦𝑦

2(1 − 𝑦𝑦⁄𝑎𝑎𝑡𝑡 )2 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑔𝑔2 (𝑦𝑦)�
3
𝑦𝑦 2 𝐹𝐹 2 �𝑔𝑔4 (𝑦𝑦), , 𝑔𝑔2 (𝑦𝑦)�
2

×

3
× � 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑔𝑔3 (𝑦𝑦)𝑟𝑟 2 )𝑟𝑟 2 𝐹𝐹 2 �𝑔𝑔4 (𝑦𝑦), , 𝑔𝑔3 (𝑦𝑦)𝑟𝑟 2 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 −
2
0

−2𝑦𝑦 �1 −

𝑦𝑦

𝑎𝑎𝑡𝑡

+

𝑦𝑦 2

3𝑎𝑎𝑡𝑡2

� = 0.

(16)

Решая (16) относительно 𝑦𝑦 и подставляя результат в (12), с учетом (11)

находим 𝑉𝑉0 .

Трансцендентное уравнение относительно 𝑦𝑦 , соответствующее второму

варианту в таблице 1, имеет следующий вид:
© Серый А.И.
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5
2

�3−𝑔𝑔2 (𝑦𝑦)�𝐹𝐹�𝑔𝑔4 (𝑦𝑦)+1, ,𝑔𝑔2 (𝑦𝑦)�

= 𝑔𝑔2 (𝑦𝑦) �

3
2

3𝐹𝐹�𝑔𝑔4 (𝑦𝑦), ,𝑔𝑔2 (𝑦𝑦)�

− 1�.

(17)

Решая (17) относительно 𝑦𝑦 и подставляя результат в (12), с учетом (11)

находим 𝑉𝑉0 .

Теперь можно подставить полученные результаты в выражение для

энергии связи дейтрона в основном состоянии при наличии внешнего
магнитного поля [9, с. 64]:

ħ

𝐵𝐵𝐵𝐵

2

8𝑉𝑉0

−|𝜀𝜀| = ��� ∗ � + ∗
2
𝑀𝑀 𝑐𝑐
𝑀𝑀
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑅𝑅 2

+�

2𝑉𝑉0

∗
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛

1

∙ −
𝑅𝑅

𝐵𝐵𝐵𝐵

∗ 𝑐𝑐
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛

� − 𝑉𝑉0 .

(18)

Здесь 𝐵𝐵 – индукция внешнего магнитного поля, 𝑒𝑒 – элементарный заряд, 𝑐𝑐

– скорость света в вакууме.

Графическая зависимость энергии связи от 𝐵𝐵 для обоих вариантов

представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Графики зависимости энергии связи дейтрона в основном состоянии (кривые 1 и 2)
от индукции магнитного поля и их сравнение с аналогичной зависимостью энергии связи
дейтрона (кривая 3) в синглетном состоянии

Сравнивая полученные графические зависимости (кривые 1 и 2) с
зависимостью энергии связи дейтрона от 𝐵𝐵 в синглетном состоянии [3, c. 328]
(кривая 3), можно сделать вывод, что в используемой модели уровень энергии

основного состояния дейтрона при любых значениях 𝐵𝐵 расположен ниже
соответствующего уровня синглетного состояния дейтрона (в отличие от
результатов, полученных в [10, с. 59–62]).
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНТОНІМІЧНИХ ОДИНИЦЬ
Мовчан Діана Василівна
к.ф.н., доцент, доцент кафедри германської філології
Сумського державного університету
ORCID ID: 0000-0003-3604-7057
Мороз Яна Андріївна
ТОВ «Green Light»
Розгляд перекладу з семіотичних позицій вимагає визначення структурних
рівнів тексту, з якими працює перекладач, оскільки текст як продукт мовленнєвої
діяльності людини являє собою структурно багаторівневий твір зі складною
організацією.
Згідно з теорією рівнів еквівалентності В. Н. Комісарова, виділяють
наступні види: рівень мовних знаків (слів), рівень висловлювання, рівень
(структури) повідомлення, рівень опису ситуації, рівень мети комунікації [3].
Для досягнення адекватності перекладу (перекладацької еквівалентності)
перекладач повинен вміти правильно виконувати міжмовні перетворення з тим,
щоб текст перекладу максимально повно передавав інформацію вихідного
тексту, і при цьому дотримуватися норми мови перекладу [1].
Особливий інтерес як для досвідчених перекладачів, так і для
перекладачів-початківців

становлять

антонімічні

опозиції.

Антонімічні

відношення охоплюють усю систему номінації. Антонімічність є внутрішньою
фундаментальною властивістю мови відображати протилежні поняття та явища
[4]. „З живого робиться мертве, а з мертвого – живе, з юного – старе, а з старого
© Мовчан Д.В., Мороз Я.А.
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– юне, з бадьорого – сплячий і з сплячого – бадьорий, потік породження й
знищення ніколи не зупиняється“ (Геракліт).
Подібними антонімічними відношеннями пронизаний увесь процес
пізнання, усвідомлення себе в цьому світі, а відтак важливо в першу чергу
знаходити відмінності в антагоністичних відношеннях при перекладі з однієї
мови на іншу.
Важливою умовою набуття та засвоєння навичок перекладу антонімічних
опозицій є вдалий підбір матеріалу для перекладу. Цікавим джерелом з цієї точки
зору виступає Біблія. Як об’єкт перекладу Біблія завжди привертала увагу
перекладачів, адже є безумовно цінним витвором мистецтва слова та релігійною
святинею. Аналіз біблійних перекладів, розроблених провідними світовими
перекладачами та перекладацькими інституціями уможливлює їх розгляд на
широкому етнокультурному тлі, враховуючи змістовну й формальну специфіку
перекладу.
Біблійні тексти загалом тяжіють до дослівного перекладу, а відтак
антонімічні опозиції не можуть бути опущені або замінені іншими
номінативними одиницями, що зменшує коло пропонованих для дослідження
трансформацій. Антонімічні опозиції тексту оригіналу обов’язково мають бути
відтворені в тексті перекладу відповідною антагоністичною парою лексичних
одиниць:
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde (Mose 1:1)
На початку Бог створив Небо та Землю (Буття 1:1).
Himmel та Erde як регулярно відтворювані антоніми вимагають від
викладача використання пари узуальних антонімів із відповідними морфологосинтаксичними ознаками у тексті перекладу: Небо та Землю. Вживання
антонімічних опозицій у поєднанні з сурядним сполучником передає певний
концепт «всезагальності», відтворений у тексті оригіналу завдяки відповідним
лексико-граматичним засобам.
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Цей концепт необхідний для досягнення необхідного комунікативного
ефекту: як вступне слово до релігійного тексту досліджуване речення закликає
до почуттів віруючих, підкреслюючи грандіозність діяння використанням
абсолютно полярної антонімічної опозиції. Відтворення антагонізму вище
згаданих понять свідчить про збереження «рівності змістовної, змістової,
семантичної, стилістичної й функціонально-комунікативної інформації, що
міститься в оригіналі й перекладі» [2], а отже, свідчить про еквівалентність
перекладу.
Подібне концептуальне навантаження несе на собі завдяки прийому
використання пари регулярних антонімів у поєднанні зі сполучником сурядності
наступний приклад:
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht (Mose 8:22).
Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо й
зима, і день та ніч не припиняться! (Буття 8:22).
Перекладач, як і в попередньому випадку, відтворює всі антонімічні
опозиції їх лексичними відповідниками, зберігаючи перелік і поєднання
несумісного

як

основний

засіб

досягнення

комунікативного

ефекту,

інтенсифікуючи його завдяки використанню сполучника і на початку кожної
антонімічної опозиції.
Як доводять приклади, службові частини мови мають неабиякий вплив на
створення необхідного настрою у реципієнта повідомлення, зокрема як засіб
поєднання антагоністичних понять й інтенсифікації елементів повідомлення.
Антонімічні

опозиції

можуть

створюватися

як

прямо,

так

і

опосередковано, завдяки синтактико-граматичним зв’язкам з іншою парою
антонімів:
…und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und
Morgen der erste Tag (Mose 1:5).
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І Бог назвав світло: День, а темряву назвав: Ніч. І був вечір, і був ранок,
день перший (Буття 1:5).
Антонімічна опозиція іменників das Licht - die Finsternis відтворена в тексті
перекладу лексичними відповідниками світло-темрява. Зазначена опозиція
доповнена іншою антонімічною парою: der Tag - die Nacht (у тексті перекладу
день - ніч. Названі антонімічні опозиції вступають у синонімічні відношення як
в тексті оригіналу, так і в тексті перекладу, що говорить про високий рівень
еквівалентності аналізованих текстів.
Антонімічна опозиція іменників der Abend - der Morgen передана
лексичними відповідниками вечір - ранок, проте, перекладач інтенсифікував
значення слів повторенням сурядного сполучника і, що позитивно позначилося
на передачі комунікативного ефекту, а отже, адекватності перекладу.
Розглядаючи

інші

морфолого-синтаксичні

особливості

перекладу

антонімічних опозицій, слід звернути увагу на високу варіативність перекладу
прикметників.
Найпростішим та загальновживаним у перекладі художніх текстів є
використання антонімічних опозицій, що будуються за допомогою ідентичних
сем, полярність яких змінена за допомогою негаторів (nicht, un-, не).
Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so bist du angenehm; bist du aber nicht
fromm, so ruht die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber
herrsche über sie (Mose 4:7).
Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли
недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над
ним панувати (Буття 4:7).
Антонімічна опозиція fromm – nicht fromm побудована на властивості
деяких самостійних частин мови змінювати своє значення на полярне при
додаванні негатора. У німецькій мові таким негатором є префікс nicht-.
Самостійні частини української мови наділені подібною властивістю, а
отже при додаванні негатора не до прислівника добре перекладач отримав
98
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еквівалентну антонімічну опозицію добре – недобре. При цьому відбулася
граматична трансформація (прикметники в німецькому тексті відповідають
прислівникам в українському), що викликано розбіжностями лексикограматичних систем мови оригіналу та мови перекладу.
Антонімічні опозиції класичного типу представляють собою прикметники,
що вступають у антагоністичні відношення на основі полярності свого
лексичного значення. Такі антонімічні відношення є найбільш очевидними, тож
до них легко підібрати лексичні відповідники у мові перекладу. Наприклад, groß
- klein українською мовою перекладені як великий - маленький, що можливо
навіть без опори на контекстуальне середовище означеної антонімічної опозиції:
Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und
ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne (Mose 1:16).
І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало
днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі (Буття 1:16).
При перекладі антонімічних опозицій, антагоністичні відношення яких
побудовані на основі лексичного значення префіксально-суфіксальної частини,
а не кореня, важко зберегти водночас і формальну, і значеннєву форму опозиції.
Наприклад, антонімічна опозиція inwendig-auswendig відтворена в тексті
перекладу антонімічною парою зсередини – знадвору. Попри формальне
збереження структури елементів опозиції, перекладач був вимушений обрати
різнокореневі одиниці для перекладу, які вступали б у антагоністичні
відношення на основі лексичного значення префікса.
Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und
verpiche ihn mit Pech inwendig und auswendig (Mose 6:14).
Зроби собі ковчега з дерева ґофер. З перегородками зробиш ковчега, і
смолою осмолиш його і зсередини та і знадвору (Буття 6:14).
Проте, антонімічна опозиція зсередини - знадвору все ж є релевантним
відповідником, адже як у тексті оригіналу, так і в тексті перекладу, несуть
концепт «цілком, повністю». Таким чином, перекладачеві вдалося зберегти
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необхідний комунікативний ефект і досягти передачі мети висловлювання, що
дозволяє вважати пропонований переклад адекватним.
Таким чином, при перекладі антонімічних опозицій у художньому
прозовому тексті можуть бути застосовані різні трансформації, проте, у
більшості випадків, переклад здійснюється пошуком лексичних відповідників.
Перекладач

вдається

до

тих

лексико-граматичних

засобів,

які

використовував автор у тексті оригіналу. Якщо такі дії неможливі через
розбіжність лексико-граматичних систем мови оригіналу і мови перекладу,
перекладач

компенсує

можливі

втрати

іншими

засобами.

Доцільно

використовувати принцип логічного розвитку та граматичні заміни.
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БАСНИ ЭЗОПА В ВИДЕ АДАПТАЦИИ К КОМИКСАМ
(НА ПРИМЕРЕ БАСНИ «ВОРОН И ЛИСИЦА»)
Николаиди Мария Александровна
В связи с повышенным интересом к языковой личности и её когнитивным
способностям в современной науке актуально понятие прецедентных текстов,
под которыми понимаются тексты, «<…> значимые для той или иной личности
в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный
характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности,
включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к
которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности»
[1, с. 71]. В явлении прецедентности важной является её национальнокультурная составляющая, так как тексты, прецедентные для одной из культур,
для другой таковыми являться не будут. Однако наряду с текстами,
прецедентными для одной культуры, существуют и универсально-прецедентные
тексты, то есть «ценностные феномены, известные широкому кругу людей
разных культур и воспроизводимые неоднократно в устных и письменных
текстах» [2, с. 106].
Такими универсально-прецедентными феноменами являются басни Эзопа,
так как они входят в универсальное культурное пространство и одинаково
знакомы среднему представителю любой культуры.
В современной науке и культуре остро стоит вопрос не только о том, как
сохранить прецедентные тексты, но и как адаптировать их для детей. Эзоп попрежнему остаётся одним из самых популярных авторов в Греции, а сборники
его басен издаются как для взрослых – с обширными филологическими
комментариями – так и для детей. По басням Эзопа ставятся детские спектакли,
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на их основе создаются стихотворения и небольшие рассказы. В рамках данной
статьи мы сосредоточимся на том, как басни Эзопа адаптированы в комиксах.
Цель данной статьи – продемонстрировать, какие трансформации
претерпел оригинальный текст басни Эзопа, написанный на древнегреческом
языке, при его адаптации в детские комиксы. Материалом статьи выступает
оригинальная басня Эзопа «Ворон и лисица» и её вариант в детской книге
комиксов серии ASE.
Большой энциклопедический словарь даёт следующее определение
комикса: «Комикс (от англ. comic - смешной) - серия рисунков с краткими
текстами,

образующая

связное

повествование»

[3].

В

отличие

от

иллюстрированной книги, основным свойством комиксов является именно
последовательное изложении истории в картинках. По определению известного
комиксиста Уилла Айснера, комиксы можно определить как «sequential art»», то
есть

«искусство

последовательности»

или

«искусство

изображать

последовательность». Такое свойство комиксов неизбежно приводит к
следующей его черте – специфической композиции, в которой соединены
текстовое поле и изображение. Реплики персонажей, а также закаддровые
комментарии размещаются в специальных рамочках на самом изображении,
форма и цвет которых могут варьироваться. Согласно устоявшейся традиции,
размышления героев размещают в «облачках», а прямую речь – в «баллонах».
Авторский текст, как правило, даётся в прямоугольных рамках.
Комиксы – нехарактерное для греческой культуры явление. Первые
образцы комиксов для детей в Греции появились в журналах 1930-х годов.
Основная проблема заключалась в том, что качество этих комиксов было очень
низким: их печатали на дешёвой бумаге с некачественными иллюстрациями, а
сами комиксы представляли собой переводы западных, как правило,
американских комиксов, которые никак не отражали особенности греческой
культуры и менталитета [4]. С 1930-х годов комиксы наводнили рынок, став
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одним из самых популярных источников развлечения и приобретения знания
среди детей и подростков [5].
Комиксы имеют два основных коммерческих преимущества:
- Яркие иллюстрации делают их особенно привлекательными для детей;
- По сравнению с книгами, они стоят гораздо дешевле, следовательно, комиксы
доступны большей части населения.
Получив читательскую аудиторию, комиксы составили ощутимую
конкуренцию греческим детским книгам.
Комиксы нечасто становятся объектом исследования из-за того, что
многие исследователи считают их недостойными внимания, однако статистика
показывает, что интерес к комиксам у детей неуклонно растёт [6].
В 1987-м издательством «Кион» к комиксам были адаптированы греческие
мифы о Тесее, Гееракле, Ясоне. А в 1989 году в рамках детской серии ASE было
издано четыре книги комиксов с 36 эзоповыми баснями. На примере басни «Лис
и ворон» проследим, как именно текст был адаптирован к детским комиксам (см.
Приложение 1).
В первую очередь, обращает внимание тот факт, что в названии комикса
персонажи поменялись местами. На первом месте теперь находится лис, а не
ворон, и именно лис становится главным персонажем басни.
Во-вторых, в комиксе появляется предыстория, отсутствующая в тексте
Эзопа. В оригинальной басне не говорится о том, где ворон нашёл кусок мяса. В
комиксе нам показано, что ворон отщипнул кусок мяса с жарящейся на костре
туше, пока охотники отвлеклись. Это кардинально меняет тон басни, так как мы
понимаем, что ворон лишится того, что ему по право не принадлежало, того, что
он украл. Благодаря такой предыстории обман лиса выглядит не столько
коварством, сколько закономерным развитием событий и наказанием за
воровство. Это позволяет трактовать мораль басни следующим образом: как бы
хитёр и изворотлив ни был человек, всегда найдётся тот, кто хитрее него.

© Николаиди М.А.

103

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Філологічні науки

www.openscilab.org

Авторские ремарки в комиксе полностью отсутствуют, а мораль
формулируется персонажем лиса. То, что в басне Эзопа представлено в виде
повествования, в комиксе трансформировано в диалог и внутренний монолог.
Обстоятельства ситуации задаются во внутреннем монологе лиса: «Где нашёл
этот счастливчик такой кусок мяса? И как же я голоден! Я должен придумать
какую-нибудь хитрость, чтобы забрать у него мясо». Чувства ворона переданы
не словами, а картинками. Художник изображает, как недоумение персонажа
сменяется гордостью и хвастливостью по мере монолога лиса. Чтобы
расположить к себе ворона, лис обращается к нему «Господин ворон».
Похвальбы лиса представлены так же, как и в басне Эзопа: сначала лис
восхищается внешним видом ворона, а затем говорит о том, что будь у ворона
красивый голос, он стал бы царём птиц. Тщеславие ворона показано визуально:
ворон представляет себя в королевском одеянии. После того, как ворон, желая
показать свой голос, выпускает из клюва мясо, лис показывается своё торжество
криком: «Попался!». Финальная реплика лиса – это подведение итогов басни.
Звучит этот итог следующим образом: «Голос у тебя кое-какой есть, а вот ума
нет ни грамма. Поэтому и царём птиц тебе никогда не стать». Следовательно,
мораль басни близка эзопову тексту. Отличие состоит в том, что если Эзоп
предостерегает «неразумного» человека, то в адаптации басни мораль
формулируется более категорично и высмеивается глупость человека,
поверившего откровенной лести.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Желая ознакомить
детей с баснями Эзопа, авторы прибегают к различным видам адаптации. Одной
из наиболее успешных адаптаций является адаптация басенных текстов в виде
комиксов, так как благодаря своей простоте в восприятии, невысокой цене и
привлекательности для детской аудитории, комиксы доступны широкому кругу
читателей. Так как комикс – это соединение визуального и словесного видов
искусства, текст басни при адаптации значительно сокращается. Авторские
комментарии и ремарки либо трансформируются в речь персонажей, либо
104
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представлены визуально. Большая часть текста преобразована в реплики,
которыми обмениваются персонажи. Их истинные намерения можно понять
благодаря внутреннему монологу, в котором персонаж объясняет причины
своего поступка и думает, что он будет делать дальше. Так как басня – это
дидактический жанр, в финале необходимо сформулировать мораль. В комиксе
это делает один из персонажей басни.
Приложение 1.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В РОМАНЕ ТРУМЕНА КАПОТЕ
«ХОЛОДНОКРОВНОЕ УБИЙСТВО»
Черткоева Виктория Валерьевна
Воспитатель «Санаторная школа интернат № 9 г. Минска»
Аспирант БГПУ им. Максима Танка
Тема преступления и наказания обращает свое внимание на библейское
предание о Канне и Авеле, с произведений античных авторов. Одна из ведущих
эта тема описывалась в произведениях У. Шекспира. Тесно переплетаясь с
библейским сюжетом обретает новую трактовку в романе Т. Драйзера
«Американская трагедия». Тема преступления и наказания всесторонне
поднимается в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Так же к это теме обращался Р. Бредбери в произведении «Наказание без
преступления», с явной отсылкой на Ф. М. Достоевского.
Свою документальную новизну имеют произведения Н. Мейлера «Песнь
палача» и Т. Капоте «Холоднокровное убийство».
Роман «Холоднокровное убийство» является не выдуманной историей, а
реальным документальным произведением, то есть основанным на реальных
событиях

с

участием

подлинных

героев.

Документальная

справка

и

художественное повествование способы изображения реальной истории,
которая произошла в Холокомбе, штат Канзас. Ужасная история, произошедшая
с семейством Клаттеров. Начиная с первых страниц романа, сразу ясно кто будет
убит, кто убийца и как будут убиты герои. И кажется замысел понятен и лежит
на поверхности: но автор заставляет нас задуматься о причинах, мотивах и
раскаянье.
Акцент в произведении делается на портрете двух убийц – Перри Смита и
Ричарда Хикока. Описывая ужасные события, произошедшие в доме Клаттеров,
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Трумэн Капоте относится с симпатией к П. Смиту, за годы работы над
произведением, у которого, сложились хорошие отношения.
Рисуя психологический портрет убийц, одного убийцу автор показывает
поверхностным, лишенным моральных и нравственных ценностей, другого
более чувственным и глубоким.
Автор не зря замечает тот факт, что Перри Смит очень любил свое
отражение в зеркале: «под разным углом оно казалось разным, это было лицо
подменыша эльфов, и после долгих упражнений перед зеркалом он научился
изменять его как угодно. Мог нацепить жуткую маску, мог оставить озорным, а
потом – томным; легкий наклон головы, изгиб губ – беспутный цыган и
превращается в нежного романтика» [с. 23].
Художественная организация мира Перри Смита, который живет почти в
нищете, попадавшего в тюрьму с ранних лет, было направлено на его любовь к
произведениям музыкального и художественного искусства:
«Если гитара живет у тебя долго как моя, и ты её полируешь до блеска воском,
приноравливаешь к ней голос, холишь ее словно девушку, с которой
собираешься связать свою судьбу» [с. 179].
Сны Смита играют в произведении важную роль и дают читателю понять
насколько герой восприимчив к окружающей его реальности. В детстве он видел
во снах птицу необычайной яркости, которая всегда спасала главного героя от
недоброжелателей и прятала от всех людей. Перри сравнивал себя с этой птицей:
«С годами мучения, о которых его спасала птица, менялись; другие люди –
старшие дети, отец, неверная девушка, сержант в армии – сменили монахинь, но
попугай остался, парящий мститель [c.134].
В Перри борются две противоположности: маленький, ранимый человек и
холоднокровный, жестокий убийца, который может перерезать глотку человеку.
Второй убийца – Ричард Хикок в романе показан не так детально, как
Перри. Ричард оказался трусливым и неспособным пойти на убийство. Вырос
второй герой в полной семье, был всегда сыт и обут: «Заключенный с охотой
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ударился в воспоминания. Однажды, когда ему было девять или десять лет, его
отец заболел – «у него началась кроличья лихорадка», – и болезнь его
продолжалась несколько месяцев, в течение которых семья жила только за счет
помощи церкви и милосердия соседей, – «если бы не они, мы бы умерли с
голоду». За исключением этого эпизода, детство Дика протекало нормально. «У
нас никогда не было много денег, но мы и не нищенствовали, – говорил он. – У
нас всегда была чистая одежда и еда на столе. Папаша у меня строгий и заставлял
меня работать по дому. Без этого он себе жизни не представлял. Но мы с ним
нормально ладили – никаких серьезных разногласий. Мои родители никогда не
ссорились. Не помню ни одного случая, чтобы они поругались. Матушка у меня
просто чудесная. И отец тоже славный малый. Я бы сказал, что они сделали для
меня все что могли». Школа? Ну, Дик считал, что мог бы учиться лучше, если
бы больше времени уделял книгам и не «разбазаривал» его на спорт. «Бейсбол.
Футбол. Я играл во всех командах. После школы я мог поступить в колледж на
футбольную стипендию. Я хотел стать инженером, но даже если бы была
стипендия, все равно на учебу нужно много денег. Не знаю, мне показалось, что
проще устроиться на работу» [с 102].
Под тягостью правосудия Ричард обвиняет во всем Перри:
«Хикок сказал:
– Клаттеров убил Перри Смит. – Он поднял голову и медленно выпрямился
на стуле, словно боксер, который, пошатываясь, поднимается с ковра. – Это
Перри. Я не смог его остановить. Он всех их убил.» [с.120].
В конце романа двух героев ждет смертная казнь:
«И так случилось, что в светлые часы утра среды Элвин Дьюи, завтракая в
кофейне топикской гостиницы, прочел на первой странице «Канзас-Сити стар»
заголовок, которого он давно ждал: «СМЕРТЬ НА ВИСЕЛИЦЕ ЗА КРОВАВОЕ
ЗЛОДЕЯНИЕ».

Статья,

написанная

репортером

«Ассошиэйтед

Пресс»,

начиналась следующим образом: «Ричард Юджин Хикок и Перри Эдвард Смит,
соучастники в преступлении, умерли на виселице в тюрьме сегодня рано утром
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за то, что совершили одно из самых кровавых убийств в криминальной летописи
штата Канзас. Хикок, 33 лет, умер первым в 0.41; 36-летний Смит умер в
1.19…»» [c.207].
Главная мысль романа в том, что составляющими мотивами преступления
является неблагополучие мира и общества. Автор дает нам почву для
размышлений, сопоставлений, дает нам пути по которым мы можем прийти к
истине. Роман «Холоднокровное убийство» открыто заявляет нам, что цена
человеческой жизни понизилась, даже для тех, кто верит в Бога и ходит в
церковь. Мир просто погряз во вранье, лжи и ненависти друг к другу.
Литература
Т. Капоте. Холоднокровное убийство/ Т. Капоте. Азбука. Азбука-Аттикус,
2011. 480с.
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З огляду на необхідність здійснення освіти на засадах гуманізації та
гуманітаризації, з урахуванням необхідності національного самоствердження,
світових глобалізаційних процесів, прагнення до європейської інтеграції
дослідження форм, методів, шляхів впровадження світоглядної освіти в Україні
постає важливим науковим завданням.
До визначення сфери освіти як одного з найважливіших дослідницьких
пріоритетів спонукає низка факторів, серед яких вирізняються зростання
залежності розвитку суспільства від рівня освіченості громадян, вміння
застосовувати наукові досягнення та новітні технології, співіснувати з
природним середовищем і соціумом. Очевидно, що забезпечити відтворення
цивілізаційних основ свого функціонування здатне суспільство, в якому
створюються умови для особистісного розвитку, соціалізації та ідентифікації.
Відтак

актуальність

формування

світогляду

сучасної

людини

визначається, з одного боку, потребами суспільного життя, з іншого –
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111

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Філософські науки

www.openscilab.org

необхідністю особистісного розвитку. Іншими словами, в сучасному світі
значущість феномена освіти зумовлена її впливом як фундаментального
культурного процесу на розвиток людини і суспільства.
Теоретико-методологічну

основу

дослідження

світоглядної

освіти

забезпечує осмислення цього феномену з позицій філософії освіти. У світовій
філософській думці з другої половини ХХ століття у середовищі численних
філософських напрямів тривають дискусії щодо змісту і статусу філософії освіти
– від розуміння освіти як галузі прикладної філософії до осмислення значної
кількості питань, пов’язаних із сферою освіти.
Серед українських науковців, що провадять дослідження у галузі філософії
освіти, також триває формування концептуального бачення філософії освіти. За
оцінкою В. Огнев’юка, для суспільств, які зазнають трансформаційних змін,
характерна наявність міжпарадигмального освітнього простору, де не існує
загальновизнаного трактування філософії освіти та предмета її дослідження [4].
В. Андрющенко зауважує, що з огляду на розгортання філософського засвоєння
світу як осягнення всезагального, філософія виконує в освіті методологічну
функцію, тому предметним полем філософії освіти постає визначення способу
реалізації цієї функції [1]. На думку В. Кременя, проблемне поле філософії освіти
знаходиться у процесі становлення, проте вже набули чіткого окреслення
напрямки, котрі виявляють значення освіти в суспільстві та становленні людини
[3].
Враховуючи, що предметне поле філософії освіти має дискусійний
характер, слід визнати, що філософія освіти концентрує увагу на сутнісних
теоретичних узагальненнях, які дає підстави стверджувати про її теоретикометодологічне спрямування. Філософський вимір проблем світоглядної освіти не
є випадковим, адже ромаїття світоглядних орієнтирів сучасного людства
характеризується рамками, які протягом тривалого часу утверджувалися завдяки
філософії, що вказувала на фундаментальну складову мислення, обумовлену

112

© Борейко Ю.Г., Федотова Т.В.

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Філософські науки

www.openscilab.org

взаємозв’язком людини і світу [1]. Відтак здобутки філософії виступають
запорукою формування світоглядних орієнтирів сучасної людини.
З огляду на багатогранний характер освіти реалізація комплексних
досліджень у цій сфері неможлива без тісного взаємозв’язку з психологією,
педагогікою, іншими галузями науки та використання їх теоретичних
напрацювань, здобутків у

сфері освітніх практик. Поєднання

зусиль

різноманітних наукових напрямів на основі застосування найбільш ефективних
освітніх стратегій є відправною точкою всебічного і системного дослідження
низки питань, пов’язаних із феноменом світоглядної освіти.
Становлення світогляду особи не зводиться лише до формування
внутрішнього світу, духовності чи інтелекту, оскільки світогляд інтегрує
чуттєво-емоційну,

мотиваційно-вольову, оцінно-регулятивну,

пізнавально-

інтелектуальну сфери буття людини. Так, основні теоретичні підходи у
психології розглядаючи світогляд як систему поглядів та уявлень про світ,
спрямовані на аналіз змісту структурних елементів світогляду та його
психологічних функцій. Йдеться, зокрема, про регуляцію і організацію
поведінки та діяльності, формування цілісності та суб’єктності, ціннісносмислового наповнення і орієнтації особистості, сприяння рефлексії та реалізації
свого Я, оцінювання об’єктів дійсності і ставлення до них шляхом формування
відповідної картини світу.
В межах педагогічного аспекту вивчення проблеми формування світогляду
особистості особливе значення мають питання визначення шляхів оптимізації
виховання молоді, зокрема світоглядне становлення школярів і студентської
молоді, вплив процесів соціалізації, освітнього, культурного, навколишнього
середовища на актуалізацію творчого потенціалу молоді, формування гуманної
особистості високого рівня культури.
Очевидно, що результатом світоглядної освіти має бути людина з високим
інтелектуальним розвитком, широким кругозором, що здатна реалізуватися в
умовах економічної свободи та ринкової економіки. Орієнтиром впровадження
© Борейко Ю.Г., Федотова Т.В.
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світоглядної освіти виступає особистість із сформованим почуттям власної і
національної гідності, прагненням до пошуку сенсу життя, пізнання світу і себе. На
основі поєднання загальнолюдських і національних цінностей має сформуватися
відповідальний громадянин, патріот своєї країни.
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ВСП "Олімпійський фаховий коледж ім. І. Піддубного НУФВСУ".

Нове розуміння можливостей системи освіти у формуванні громадянської
активності особистості прийшло в XVII-XVIIІ ст., в період становлення перших
європейських демократій. Г. Гроцій, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо та ін. між
народом і владою вбачали договірні відносини, побудовані на пріоритеті права.
Чеський педагог Я. Коменський у своїх фундаментальних роботах «Материнська
школа» та «Велика дидактика» відзначив необхідність формування та розвитку
громадянської активності особистості з дошкільного віку. Автор запропонував
власну педагогічну систему, одним із завдань якої стало виховання справжніх
громадян, корисних державі, незалежно від їх здібностей та матеріального стану
[1].
У вищезазначений час були написані та набули сили нормативно-правові
документи, у яких вперше ґрунтовно охарактеризовано права людини, а саме:
Конституція США (1787 рік), французька Декларація прав людини і громадянина
(1789 рік) та ін. Вони узагальнили передові досягнення юридичної та політичної
думки тогодення й базувалися на ідеї забезпечення природних прав людини −
право на свободу, власність, безпеку та спротив гнобленню. Проте усі ці якості
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й права потрібно було виховати в людині, вивести на належний рівень
досконалості. Саме цьому питанню і присвячувалися численні дослідження
передових мислителів того періоду.
Так, у XVIIІ столітті І. Кант висунув прогресивну для свого часу думку про
необхідність виховувати громадян, активних щодо утвердження права,
заснованого на нормах моралі. У монографіях «Основи метафізики моральності»
(1785 р.) та «Критика практичного розуму» (1788 р.) автор сформулював вищий
принцип моральності − поняття категоричного імперативу, що зводиться до
такого: «Чини так, як ніби максима твого вчинку за допомогою твоєї волі мала б
стати загальним законом природи» [2, с. 261].
Значущим видається розуміння громадянської активності особистості М.
Чернишевським та К. Ушинським. За словами М. Чернишевського, громадянська
активність − це боротьба за справедливість, за краще майбутнє народу. На думку
К. Ушинського, розвиток громадянської активності особистості можливий
тільки тоді, коли людина відчує себе «метою державного піклування» [3; 4].
У більшості держав Європи кінця ХІХ − початку ХХ ст. формування
громадянської активності особистості здійснювалося, як правило, працею та
армією. Науковці того часу − В. Рейн, Ф. Паульсен, Г. Кершенштейнер та ін. −
розробили ідеї, згідно з якими громадянин трактувався як «людина організації»
або член «упорядкованого державного союзу». А отже, громадянська активність
виховувалася в цьому союзі та спрямовувалася на його розвиток. Наприклад, у
ремісничих класах, які розвивали в дітях навички столярів, токарів, шевців,
кравців, сільськогосподарських робітників та ін., формування та розвиток
громадянської активності здійснювалося через виховання взаємодопомоги,
взаємної відповідальності. Під час армійської служби громадянська активність
активізувалася

військовою

взаємовиручкою,

патріотизмом,

службовими

обов’язками, армійськими традиціями та ін.
Ідея виховання громадянської активності зі школи набула завершеності в
педагогічній концепції Д. Дьюї, який вважав, що мета народної школи −
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виховати дітей «свідомими громадянами» та заповзятливими, процвітаючими в
житті людьми. Д. Дьюї започаткував новий напрям розвитку теорії
громадянського виховання, відзначивши провідні риси демократичного типу
особистості громадянина: ініціативність, самостійність, активність в управлінні
суспільно значущими справами [3].
Л.

Кузнєцова,

досліджуючи

особливості

розвитку

громадянської

активності особистості засобами системи освіти в роки радянської влади,
прийшла до таких висновків:
1. У дореволюційний період громадянська активність особистості
формується за рахунок використання господарсько-трудової основи виховання
та релігійно-морального впливу;
2. У 1920-ті роки формування громадянської активності особистості
відбувається за рахунок дієвої, трудової та політичної форми залучення школярів
у загальне піклування про країну;
3. У 1930−1950-ті рр. громадянська активність особистості формується за
рахунок жорстких форм дисципліни, які поєднувалися з впливом на емоційновольову сферу особистості, прийомами збудження оптимізму, відданості уряду;
На засадах сформованої чуттєво-емоційної бази (первинної соціалізації)
відбувається формування специфічного рольового знання, на основі якого
індивід починає повноцінну комунікацію із зовнішнім соціальним середовищем.
Як зазначив у книзі «Народження громадянина» видатний український педагог
В. Сухомлинський, «…кожен підліток як відкриття переживає думку: «Я така ж
особистість, як і мій батько, мати, вчитель, кожен з дорослих» [10, с. 45]
Завдання будь-якої (зокрема, української) системи освіти полягає у
формуванні в підростаючих поколіннях цілісної системи громадянських якостей
та компетенцій. Вважаємо, що сучасна система освіти має всі можливості для
цілеспрямованого

і

послідовного

розвитку

громадянської

активності

особистості.
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Дослідниці А. Максимовська та С. Борисова вважають, що громадянська
освіта в середній школі включає в себе три щаблі:
1. На першому щаблі (початкова освіта) закладаються основні моральні
цінності,

норми

поведінки,

комунікативні

здібності

дитини;

всебічно

розвивається творчий потенціал школяра;
2. На другому щаблі (основна школа) продовжує формуватися система
цінностей, яка регулює і скеровує поведінку підлітка; здобуваються знання та
вміння, необхідні для майбутнього самостійного життя в суспільстві;
формується повага до закону і права, до прав інших людей та відповідальності
перед суспільством;
3. На третьому щаблі (середня (повна) школа) поглиблюються та
розширюються знання про процеси, що відбуваються в різних сферах
суспільства, про права людей; відбувається пізнання філософських, культурних,
політико-правових

та

соціально-економічних

основ

життя

суспільства;

визначається громадянська позиція людини, її соціально-політична орієнтація
[11].
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РОЗПАД СРСР У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 1990 – 1992 РР.
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Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Тридцята річниця проголошення незалежності України, яка виповнилася
2021 року, є приводом повертатися до історичних витоків цієї події, вивчати її
причини. Велике значення у цьому, на нашу думку, має дослідження процесу
розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) та відображення
цього процесу у законодавстві України. Значення такого дослідження полягає
вважаємо, у з’ясуванні витоків сучасного українського законодавства щодо двох
взаємопов’язаних моментів, відображених у Конституції України. По – перше,
це статус України як суверенної і незалежної держави (стаття 1) [1]. По – друге,
це територіальна цілісність і недоторканість України, а також порядок зміни її
території (статті 2, 73, пункт 2 частини першої статті 85) [1].
Зазначені вище питання вважаємо, повинні розглядатися у контексті права
націй на самовизначення. Тобто права кожної національної спільноти на вільне
облаштування свого політичного життя у формі власної самостійної держави або
добровільного об’єднання з іншою (іншими) національною спільнотою на основі
федерації чи автономії [2]. У преамбулі Конституції нашої держави воно
відображено як право, здійснене «українською нацією, всім Українським
народом»[1].
Приєднуємося до визначення розпаду СРСР як процесів системної
дезінтеграції радянської держави у соціально – економічній, політичній і
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культурній сферах, що призвели до припинення її існування [3]. Хронологічними
рамками процесу розпаду СРСР у його правовому контексті вважаємо період з 3
квітня 1990 р. (прийняття Верховною Радою СРСР Закону СРСР «Про порядок
вирішення питань, пов’язаних з виходом союзної республіки з СРСР» [4]) по 8
грудня 1991 р. (підписання Україною «Угоди про утворення Співдружності
Незалежних Держав»; відповідно до частини першої її преамбули «Союз РСР як
суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування»
[5]).
Відповідно до вищезазначеного, джерельну базу дослідження складають
нормативно – правові акти Союзу РСР і Української РСР (України) які
відображають по – перше, процес «суверенізації» УРСР. Тобто процесс
поступового набуття нею рис незалежної держави протягом 1990 – 1991рр. По –
друге, процес правового оформлення території України як незалежної держави
протягом 1991 – 1992 рр.
Правовою основою набуття Українською Радянською Соціалістичною
Республікою (УРСР) у складі СРСР статусу незалежної держави слід вважати
відповідні статті конституцій СРСР і УРСР, які діяли на момент розпаду
Радянського Союзу. А саме, статтю 72 Конституції СРСР 1977 р. і статтю 69
Конституції УРСР 1978 р. [6; 7]. У першій мова йде про збереження за кожною
союзною республікою Радянського Союзу права вільного виходу з СРСР [6]. У
другій – про відповідне право Української Радянської Соціалістичної Республіки
[7]. Не розглядаючи тут питання про причини появи цих статей у радянському
конституційному законодавстві зауважимо, що їх потрібно на нашу думку,
розглядати у безпосередньому зв’язку з іншими статями згаданих вище
конституцій. А саме з тими, де проголошувалися: а) добровільність об'єднання
соціалістичних республік у єдину союзну багатонаціональну державу –
Радянський Союз – на основі принципу «соціалістичного федералізму» (стаття
70 Конституції СРСР 1977 р.) [6]; б) політико – правовий статус УРСР як
формально суверенної держави і її об'єднання з іншими соціалістичними
© Каніщев Г.Ю.
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республіками у складі Союзу РСР «на основі добровільності і рівноправності» та
«в результаті вільного самовизначення її народу» (стаття 68 Конституції УРСР
1978 р.) [7].
Таким чином, право союзної республіки (зокрема – Української РСР) слід
розглядати не як реальне право на вихід зі складу Радянського Союзу, а як
символ «добровільного» входження й наступного перебування відповідної
союзної республіки у складі СРСР. І лише соціально – економічні та політико –
правові процеси часів «Перебудови», що запустили механізм розпаду
Радянського Союзу, призвели до принципово іншого тлумачення вищезгаданого
права. А саме, як реального права і можливості виходу відповідної союзної
республіки зі складу СРСР та її перетворення таким чином, на незалежну
державу. Отже, статті 72 Конституції СРСР 1977 р. і 69 Конституції УРСР 1978
р. були вважаємо, єдиною реальною правовою основою для набуття
Українською Радянською Соціалістичною Республікою статусу незалежної
держави Україна 1991 року.
Початком розпаду СРСР з формально – правової точки зору став Закон
Союзу РСР «Про порядок вирішення питань, пов’язаних з виходом союзної
республіки з СРСР» від 3 квітня 1990 року [4]. Прийнятий відповідно до статті
72 Конституції СРСР 1977 р., він вперше у радянському конституційному
законодавстві визначав порядок виходу союзної республіки зі складу
Радянського Союзу. У зв'язку із цим звертаємо увагу на статтю 2 вищезгаданого
закону. Тут зазначалося, що «рішення про вихід союзної республіки з СРСР
приймається вільним волевиявленням народів (виділене нами – Г.К.) союзної
республіки шляхом референдуму (народного голосування)» [4]. Отже, перед
нами – правова основа виходу союзної республіки зі складу Союзу РСР, яка
потім буде застосована під час проведення всеукраїнського референдуму 1
грудня 1991 р. щодо підтвердження тоді ще радянськими громадянами –
мешканцями Української РСР – Акта проголошення незалежності держави
Україна 24 серпня 1991 р.
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Відповідно до вищезгаданого союзного закону було прийнято Закон
Української РСР «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», а також
Постанову Верховної Ради Української РСР щодо введення в дію цього закону
(обидва акти – від 3 липня 1991 р. [8; 9]). Аналіз згаданих вище нормативно –
правових актів дозволяє простежити, як змінювалися уявлення тодішнього
суспільства (насамперед звичайно, прихильників незалежності України) щодо
реалізації права націй на самовизначення – ключової правової і політичної ідеї
для перетворення Української РСР у незалежну державу Україна.
Найважливішим тут є на нашу думку, зміст частини другої статті 5 Закону
«Про всеукраїнський та місцеві референдуми»: «виключно всеукраїнським
референдумом вирішується питання про реалізацію права народу (виділене нами
– Г. К.) України на самовизначення та входження до державних федеративних і
конфедеративних утворень або вихід з них» [8]. Коментуючи цей текст,
вважаємо необхідним зазначити наступне. Право Українського народу (народу
України) на самовизначення, яке раніше – у згаданій вище статті 69 Конституції
УРСР 1978 р. – визначалося як вже здійснене (у формі об'єднання з іншими
радянськими республіками у складі Союзу РСР), тепер визначалося як таке, що
лише має бути здійсненим. Причому далеко не у тій формі, яка передбачалася
попереднім радянським конституційним законодавством. Маємо на увазі
прописану у Законі можливість у майбутньому виходу УРСР зі складу СРСР і
утворення незалежної держави Україна. Це на нашу думку, є найважливішим
моментом, що відображає процес розпаду Радянського Союзу у тодішньому
українському законодавстві. Адже саме такий погляд на право української нації
на самовизначення засвідчує втрату контролю керівництва СРСР на чолі із його
президентом Михайлом Горбачовим на процесс розпаду багатонаціональної
радянської держави. Контролю, який союзне керівництво бажало зберегти за
допомогою згаданого вище Закону СРСР. У зв'язку з цим зауважимо також, що
обидві сторонни – як прихильники збереження СРСР, так і прихильники
утворення нової незалежної держави Україна – намагалися використати у своїх
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інтересах процедуру республіканського референдуму щодо виходу союзної
республіки зі складу СРСР.
Наступне українське законодавство, у якому відображено процес
перетворення квазідержави УРСР на національну державу Україна –
«Декларацію про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 р. [10],
Постанову Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності
України» від 24 серпня 1991 р. [11], а також Закон Української РСР «Про
заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до
Конституції (Основного Закону) Української РСР» від 5 липня 1991 р. [12] –
можна вважати похідним від ідеї права Українського народу на самовизначення
у тому вигляді, як це було відображено у Законі УРСР «Про всеукраїнський та
місцеві референдуми» (хоча «Декларацію…» і було прийнято майже роком
раніше). Зазначимо лише, що у частині першій розділу I – «Самовизначення
української нації» – «Декларації про державний суверенітет України»
Українська РСР визначена як «суверенна національна держава …на основі
здійснення (виділене нами – Г. К.) українською нацією свого невід’ємного права
на самовизначення» [10]. Зауважимо, що таке формулювання відкривало шлях
як до входження України до складу оновленої федерації (у 1991 р. вона була
визначена як «Союз Радянських Суверенних Республік» (СРСР) [13]), так і до
проголошення незалежності України, як і передбачала цитована вище частина
перша статті 5 Закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».
…Як відомо, розпад СРСР відбувався «під акомпанемент» національних
конфліктів всередині союзних республік. Приєднуємося тут до думки
українського дослідника Сергія Громенка, що вважає таку ситуацію наслідком
волюнтаризму у питанні формування територій союзних республік у складі
СРСР і відповідно, визначення кордонів цих республік. Для позначення цього
явища С. Громенко застосовує термін «доктрина анклавів» [14, с. 34]. Її суть на
думку автора публікації – у цілеспрямованій політиці керівництва СРСР щодо
включення до складу відповідної союзної республіки території (територій) з
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перевагою населення нетитульної нації (у нашому випадку – не етнічних
українців), або як варіант, масове переселення на територію союзної республіки
таких громадян з інших союзних республік, насамперед з Російської Федерації
(тоді – РРФСР). Наслідком такої політики, зазначає С. Громенко, було утворення
всередині відповідної союзної республіки своєрідних національних «анклавів»,
більшість населення яких становили етнічні меншини республіки, політично
зорієнтовані на союзну владу [14, с. 35]. Як кінцеву мету такої політики автор
публікації визначає намагання союзного керівництва запобігти будь – якій
реальній можливості у майбутньому для виходу відповідної союзної республіки,
зокрема Української РСР, зі складу СРСР (як це передбачалося всіма
конституціями Радянського Союзу і радянської України) [14, с. 35].
Те, що союзна влада намагалася використати карту національних спільнот
у союзних республіках для збереження СРСР у період його розпаду протягом
1990 – 1991 рр., переконливо свідчить на нашу думку, Закон СРСР «Про порядок
вирішення питань, пов’язаних з виходом союзної республіки з СРСР» від 3
квітня 1990 року [4]. Так, відповідно до частини четвертої статті 2 цього закону,
у республіканському референдумі щодо виходу союзної республіки зі складу
СРСР мали право приймати участь «громадяни СРСР, які постійно проживають
на території республіки до моменту постановки питання про її вихід з СРСР і
мають право голосу відповідно до законодавства СРСР» [4]. Відповідно до
частини другої статті 3 «у союзній республіці, на території якої є місця
компактного проживання національних груп, що складають більшість населення
даної місцевості, при визначенні підсумків референдуму результати голосування
по цих місцевостях враховуються окремо» [4]. Нарешті, у випадку затвердження
населенням союзної республіки рішення про її вихід зі складу СРСР у перехідний
період (він встановлювався цим законом терміном до п’яти років) між союзною
республікою і Союзом РСР за участі представників національних груп
республіки мали бути вирішені зокрема, такі питання: а) «узгоджений статус
територій, що не належали даній республіці на момент її вступу до складу СРСР»
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(пункт 7 частини другої статті 14); б) «узгоджений статус територій, на яких
компактно проживають національні групи, …з урахуванням результатів їх
волевиявлення на референдумі» (пункт 8 цієї ж статті) [4].
Аналізуючи

ці

положення

закону

неважко

помітити,

що

таке

«узгодження» на практиці означало можливість зміни території союзної
республіки у бік її зменшення у випадку її виходу зі складу СРСР (якщо
більшість відповідної національної спільноти на прикордонній території, що
межувала з іншими союзними республіками, особливо з РРФСР, проголосувала
б проти виходу союзної республіки зі складу СРСР). Іншим варіантом згаданого
вище «узгодження» могло бути утворення у складі союзної республіки (а
фактично – вже незалежної держави) національних автономій у місцях
компактного проживання національних спільнот (у випадку голосування
більшості відповідної національної спільноти за вихід союзної республіки зі
складу СРСР).
Відповіддю українського керівництва на чолі із головою Верховної Ради (а
згодом

Президентом

України)

Леонідом

Кравчуком

було

наступне

законодавство:
1. «Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ
України….» («Декларація про державний суверенітет України», частина перша
розділу II «Народовладдя»);
2. «Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і не
може бути змінена та використана без її згоди.
Українська РСР самостійно визначає адміністративно – територіальний
устрій Республіки та порядок утворення національно – адміністративних
одиниць (виділене нами – Г. К.)» (Там само, частини друга і третя розділу V
«Територіальне верховенство») [10];
3. «Українська держава гарантує всім національностям право на
збереження їх традиційного розселення і забезпечує існування національно –
адміністративних одиниць, бере на себе обов’язок створювати належні умови
126

© Каніщев Г.Ю.

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Юридичні науки

www.openscilab.org

для

розвитку

всіх

національних

мов

і

культур»

(«Декларація

прав

національностей України» від 1 листопада 1991 р., стаття 2) [15];
4. «Територія України є єдиною, неподільною, недоторканною і цілісною.
Будь – які зміни території і кордонів України без згоди народу України не
дозволяються» (стаття 70 Конституції України у редації Закону України № 2480
– 12 від 19 червня 1992 р.) [16].
Таким чином, процес розпаду СРСР знайшов вважаємо, достатньо повне і
всебічне відображення у законодавстві України 1990 – 1992 рр. За своїм
характером тодішнє українське законодавство із цього приводу було проявом
«війни законів» між союзним центром і республіками в умовах системної
дезінтеграції союзної держави. Здійснене нами дослідження дає можливість
прослідкувати процесс формування сучасного законодавства України щодо її
територіального устрою, міжнаціональних відносин, територіальної цілісності
держави і є на нашу думку, важливим напрямом дослідження проблем історії
держави і права України ХХ століття.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Миронов Ринат Гаянович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры права,
«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия»
(Академия ВЭГУ, г. Уфа, Россия)
Голубева Ольга Владимировна
зав. учебным отделом, «Бирский медико-фармацевтический колледж»
(г. Бирск, Россия)
Подвергая аресту и содержанию под стражей государство, руководствуясь
положениями

международного

права

[1,

с.

290-319]

и

российского

законодательства [2], предусматривает право подозреваемого и обвиняемого на
безопасность и меры его обеспечения в местах принудительной изоляции.
Данное конституционное право является выражением основных принципов
взаимоотношений государства и лиц, содержащихся под стражей. Специфика
права личности на безопасность в местах предварительного заключения состоит
в том, что оно гарантирует возможность удовлетворения жизненных интересов
и потребностей человека посредством реализации конституционных прав и
свобод. Своеобразие их реализации проявляется в законных способах и формах
обеспечения

правоохранительными

органами

гарантированных

условий

безопасности [3, с. 158-161].
Систематизацию норм, составляющих правовую основу безопасности лиц,
находящихся под стражей, необходимо проводить в зависимости от их
статусного (правового) положения. Исходя из этого, выделяют три направления
правового регулирования. Первое направление - регулирование безопасности
нормами конституционного права, как основополагающего состояния личной
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безопасности человека и гражданина в местах предварительного заключения.
Второе направление - заключается в регулировании процесса обеспечения
безопасности задержанного, подозреваемого и обвиняемого нормами уголовнопроцессуального законодательства. Третье направление - включает в себя
нормативно-правовое регулирование деятельности мест содержания под
стражей, направленное на создание условий и гарантий безопасности в период
содержания под стражей.
Стержневым звеном, определяющим состояние личной безопасности
рассматриваемой категории лиц, является право человека на жизнь и иные права,
обеспечивающие это право. В широком аспекте, это безвредная среда, уровень
медицинского и коммунального обслуживания, распорядок дня, контроль за
условиями, при которых человек может быть лишен жизни. Наиболее значимым
являются Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
(принятые 30 августа 1955 г.) [1], в которых последовательно прописаны нормы,
регулирующие

вопросы

удовлетворения

физиологических

потребностей

человека (требования к помещениям, питанию, медобслуживанию и т.д.). В
узком значении право на жизнь состоит в неприкосновенности человеческой
жизни (слабый надзор, соучастники преступлений (подельники), сокамерники и
т.д.). В данном аспекте особая роль отводиться Закону о содержании под стражей
[2]. Данный документ не потерял своей конституционной значимости и в тоже
время остается гарантом по вопросам обеспечения прав, законных интересов и
безопасности лиц, содержащихся под стражей.
Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений пользуются
правами, установленные для граждан Российской Федерации с определенными
ограничениями. Согласно ч.3 ст.55 Конституции РФ, права и свободы человека
и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства. К числу ограничений следует
отнести правила обеспечивающие изоляцию подозреваемых и обвиняемых от
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внешнего мира (ст.32); возможность личного обыска, дактилоскопирования и
фотографирования; досмотра вещей, посылок и передач (ст.34); цензуры
корреспонденции (ст.20) и т.п. Это свидетельствует о том, что права
подозреваемых и обвиняемых, принадлежащие им как гражданам России, не
могут быть ограничены законами субъектов Российской Федерации, а также
указами Президента РФ и решениями Правительства РФ, ведомственными
нормативными актами. Они не должны содержать дополнительных ограничений
прав и свобод подозреваемых и обвиняемых.
Содержание

правового

статуса

подозреваемых

и

обвиняемых

определяется совокупностью прав, законных интересов и обязанностей,
которыми они обладают во время содержания под стражей.
Права и законные интересы сформулированы в ст.17 Закона о содержании
под стражей. Условно их можно классифицировать на три группы:
а) права и законные интересы, определяемые наличием у подозреваемых и
обвиняемых правового статуса гражданина Российской Федерации (для
иностранных граждан и лиц без гражданства - фактом приравнивания к
правовому статусу гражданина РФ);
б) права и законные интересы, возникающие в связи с их задержанием и
арестом;
в) права и законные интересы, обусловленные нахождением этих лиц в
режимном учреждении (изоляторы временного содержания и помещения,
функционирующие в режиме СИЗО) с особым внутренним распорядком.
К первой группе, в условиях содержания под стражей, относится
конституционная норма о праве на информацию, которая в свою очередь
конкретизируется и дополняется. Подозреваемые и обвиняемые имеют право
получать информацию о своих правах и обязанностях, порядке и условиях
содержания. Она предоставляется при приеме их в места содержания под
стражей как в письменном, так и в устном виде, а кроме того, доводится до
подозреваемых и обвиняемых по радио, телевидению, во время посещения камер
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ИВС и СИЗО сотрудниками этих учреждений, на личном приеме их
начальниками и уполномоченными ими лицами.
Подозреваемые и обвиняемые могут обращаться с предложениями,
заявлениями и жалобами, в том числе по вопросам нарушений их прав и
законных интересов к прокурору, в суд, Уполномоченному по правам человека
в РФ (субъектах РФ), органы государственной власти, органы местного
самоуправления и общественные объединения. Они направляются через
администрацию места содержания под стражей не позднее следующего дня с
момента подачи и не подлежат цензуре. Жалобы на действия и решения суда,
лица, производящего дознание, следователя или прокурора направляются в
порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации (далее УПК РФ), не позднее трех дней с момента их подачи.
Согласно ст. 28 Конституции РФ, каждому гражданину гарантируется
свобода совести и свобода вероисповедания. Исходя из конституционных
положений ст. 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» от 26 сентября 1997 года предусмотрена возможность
проведения религиозных обрядов в помещениях мест содержания под стражей с
соблюдением требований УПК РФ. Им разрешается получать в посылках и
передачах, приобретать, иметь при себе и пользоваться религиозной
литературой, предметами религиозного культа индивидуального пользования
(нательные крестики, библии и др.), кроме предметов культа, выполненных в
виде колюще-режущих предметов, а также изделий из драгоценных металлов и
камней либо представляющих собой культурную или историческую ценность.
Содержащиеся под стражей могут заниматься самообразованием и
пользоваться для этого специальной литературой. Для несовершеннолетних
создаются условия для получения общего среднего образования, им разрешается
приобретать и получать в посылках и передачах школьно-письменные
принадлежности.
Лица, содержащиеся под стражей, имеют право участвовать в гражданскоправовых сделках. Однако порядок участия в них имеет специфику. Так, они
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могут заключать такие сделки лишь с разрешения лица или органа, в
производстве которого находится уголовное дело. В рамках указанных
гражданско-правовых сделок они могут заключать и расторгать брак,
участвовать в иных семейно-правовых отношениях. Определенная часть
общегражданских

прав

подозреваемых

и

обвиняемых

ограничивается

требованием изоляции. К ним относятся: право на свидание с родственниками и
иными лицами, право на переписку, право на получение посылок и передач,
право на получение и отправление денежных переводов, право на приобретение
продуктов и предметов первой необходимости.
Подозреваемым

и

обвиняемым

разрешается

вести

переписку

с

родственниками и иными лицами без ограничения числа получаемых и
отправляемых телеграмм и писем. Отправление и получение корреспонденции
осуществляются за счет средств подозреваемых и обвиняемых. Однако, в
интересах расследования преступлений, переписка осуществляется только через
администрацию места содержания под стражей и подвергается цензуре.
Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без ограничения
количества посылки, вес которых не должен превышать норм, предусмотренных
почтовыми правилами, а также передачи общим весом не более тридцати
килограммов в месяц. Не допускается ограничение веса передач для
несовершеннолетних, больных, страдающих тяжкими заболеваниями (при
наличии медицинского заключения врачей мест содержания под стражей),
беременных женщин, а также женщин, имеющих при себе детей до трех лет.
Денежные переводы, поступающие в места содержания под стражей,
зачисляются на лицевые счета подозреваемых и обвиняемых. С разрешения
администрации этих учреждений они могут из своих средств отправлять
денежные переводы родственникам или иным лицам.
Администрация мест содержания под стражей по заключению врача
принимает для подозреваемых и обвиняемых медикаменты в тех случаях, когда
отсутствует возможность обеспечения ими.
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Права и законные интересы подозреваемых и обвиняемых, относящиеся ко
второй группе, включают в себя: право на свидания с защитником, право хранить
при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу, право обращаться
в суд по вопросам о законности и обоснованности содержания под стражей,
нарушения их прав и законных интересов.
Участие

защитника

является

важной

формой

реализации

конституционного права гражданина на защиту и обеспечение безопасности. В
ч.2 ст.48 Конституции РФ установлено, что каждый задержанный, заключенный
под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться
помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения. Соответственно
законодательством установлено, что с момента задержания подозреваемым и
обвиняемым предоставляются свидания с защитником наедине. Количество и
продолжительность свиданий не ограничиваются. Свидания предоставляются: с
адвокатом, участвующим в деле в качестве защитника по предъявлении им
ордера юридической консультации. Свидания подозреваемого или обвиняемого
с его защитником могут происходить в условиях, позволяющих сотруднику
правоохранительных органов видеть их, но не слышать (ст. 18 Закона о
содержании под стражей).
Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения
лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело,
предоставляются свидания с их представителями в Европейском Суде по правам
человека и лицами, оказывающими им юридическую помощь в связи с
намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека.
Допускается проведение беседы членами общественной наблюдательной
комиссии, по вопросам обеспечения прав подозреваемых и обвиняемых в местах
принудительного содержания. Она осуществляется в условиях, позволяющих
представителю администрации соответствующего места содержания под
стражей видеть их и слышать (ст.18.1 Закона о содержании под стражей).
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Подозреваемые и обвиняемые имеют право хранить при себе документы и
записи, относящиеся к уголовному делу. Например, копии протоколов выемки,
обыска, наложения ареста на имущество. Это могут быть документы и записи,
относящиеся к назначению и проведению экспертизы, заключение эксперта и
т.д.
Подозреваемые и обвиняемые вправе обращаться с предложениями,
заявлениями и жалобами в суд, прежде всего по вопросу о законности и
обоснованности содержания их под стражей в соответствии со ст.123 УПК РФ.
Подача жалобы до ее разрешения не приостанавливает действия постановления
о применении заключения под стражу в порядке меры пресечения.
Права и законные интересы подозреваемых и обвиняемых, относящиеся к
третьей группе, довольно разнообразны. Подозреваемые и обвиняемые имеют
право обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания
под стражей и лицам, контролирующим деятельность этого учреждения, во
время нахождения этих лиц на его территории.
Подозреваемые и обвиняемые имеют право получать бесплатное питание,
материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, в том числе в период
участия их в следственных действиях и судебных заседаниях. Для этого
создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и
пожарной безопасности. Подозреваемым и обвиняемым выдаются постельные
принадлежности, посуда и столовые приборы. Все камеры обеспечиваются
средствами радиовещания, а по возможности - телевизорами, холодильниками и
вентиляционным оборудованием.
Лечебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологическая работа в
местах содержания под стражей проводится в соответствии с законодательством
об охране здоровья граждан.
Подозреваемые и обвиняемые имеют право на восьмичасовой сон в ночное
время, в течение которого запрещается их привлечение к участию в
процессуальных и иных действиях, за исключением случаев, предусмотренных
уголовно-процессуальным законодательством.
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Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться ежедневной
прогулкой продолжительностью не менее одного часа, а несовершеннолетние не менее 2-х часов. Продолжительность прогулок беременных женщин и
женщин, имеющих при себе детей, не ограничивается.
Подозреваемые и обвиняемые могут пользоваться предоставляемыми
администрацией настольными играми: шашками, шахматами, домино, нардами.
В

Правилах

внутреннего

распорядка

следственных

изоляторов

установлено, что сотрудники должны обращаться к подозреваемым и
обвиняемым на «Вы» и называть их «гражданин» или «гражданка» и далее по
фамилии (§1 Правил внутреннего распорядка [4]).
Содержащиеся в следственных изоляторах имеют право на получение от
администрации при необходимости бесплатно одежды по сезону, разрешенной к
ношению в местах содержания под стражей.
Подозреваемым и обвиняемым в следственных изоляторах при наличии
соответствующих условий предоставляется возможность трудиться. Данный
аспект наиболее актуален при создании «эффективного механизма защиты
имущественного и материального положения потерпевших и их прав,
нанесенных в результате совершенного преступления» [5, с. 35-38].
Исходя из перечисленных положений, можно констатировать о том, что
правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, в
значительной степени отвечает конституционно закрепленному принципу
презумпции невиновности и адекватен современным требованиям и уголовнопроцессуальному законодательству, а условия обеспечения безопасности
соответствуют международно-правовым стандартам.
К сожалению, практика реализации национальных и международных
стандартов в области прав человека в Российской Федерации оставляет желать
лучшего. Имеют место многочисленные и системные нарушения прав человека:
в отношении женщин и детей, лиц, совершивших преступления, и их жертв. В
аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
аппараты управления по правам человека и соблюдения законности в
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учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания, поступают десятки
тысяч обращений граждан по поводу нарушения их личных, политических,
социальных и экономических прав. Наиболее потенциально опасной в практике
нарушений прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, является
сфера реализации права на защиту и обеспечение безопасности.
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ІНШІ ГАЛУЗІ НАУК
Транспортні технологіі (Судноводіння)
Мітін Ю.О.

РЕСУРСИ НАВІГАЦІЙНОГО МІСТКА З УРАХОВАННЯМ
ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПО
ЗАПОБІГАННЮ ЗІТКНЕННЯ СУДЕН У МОРІ
Мітін Юрій Олександрович
ст.викладач кафедри Навигації и управліния судном
Дунайський Інститут Національного Університету
«Одеська Морська Академія»
Одне з найважливіших місць в управлінні судном займає проблема
розходження суден в морі. Звертаючи увагу на зростаючу щільність
суднопотоків на всіх міжнародних морських комунікаціях, зберегти і
забезпечити прийнятний рівень безпеки руху в останні десятиліття вдається
завдяки впровадженню сучасних радіотехнічних та електронних засобів в
судноводінні. З цієї причини проблему розходження суден в морі необхідно
розглядати в комплексі використання інтегрованих навігаційних систем, що
забезпечують підвищення навігаційної безпеки мореплавання і ефективності
морських перевезень.
Забезпечення

безпеки

мореплавання

високоавтоматизованих

великотоннажних суден, танкерів, нафторудовозів, лихтеровозов, пасажирських
лайнерів, що мають водотоннажність десятки і сотні тисяч тонн, що розвивають
швидкість до 30 вузлів і більше, знаходиться в прямій залежності від здібностей
та вміння капітанів та їхніх помічників вибирати ефективні форми управління
судном.
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Найбільш важкі зіткнення відбуваються у відкритому морі, протоках або
на фарватерах, що пояснюється підвищеними швидкостями; менш серйозні
пошкодження відбуваються при обережному маневруванні, тобто на акваторіях
портів і рейдах.
У річках і каналах, де рух дуже напружений і численні розбіжності
відбуваються найчастіше на малих дистанціях, збитки від зіткнень суден в
більшості випадків не настільки великі, як у відкритому морі, в протоках и на
фарватерах. Це пояснюється ще і тим, що швидкість руху суден в річках і каналах
обмежена і відмінність в тяжкості зіткнень з-за часу доби не проявляється.
Зіткнення з судами, що стоять на якорях, при підході до місць якірних
стоянок мають деякі особливості в порівнянні зі звичайними зіткненнями, які
відрізняються, перш за все, тим, що судна, що стоять на якорях, дуже обмежені
в можливостях діяти активно, тобто маневрувати.
Необхідно ще раз нагадати, що найбільш важкі зіткнення відбуваються у
відкритому морі, в протоках і фарватерах в умовах обмеженої видимості або в
темний час доби, що пояснюється перевищенням швидкості і підвищеної
труднощі спостереження, особливо це стосується районів інтенсивного
судноплавства.
На сьогоняшній день судноводій забов’язан володіти сучасними методами
роботи з автоматизованими системами судноводіння, здійснювати контроль за їх
роботою, знати їх обмеження і можливості для того щоб своєчасно і правильно
приймати відповідальні рішення.
У той же час є широке коло обов'язків і завдань, які може виконати тільки
людина, тому звільнити судноводія від них поки неможливо: оцінка
гідрометеоінформаціі і вибір маршруту плавання, управління судном в
обмежених

навігаційних

умовах,

виконання

операцій

розбіжності

з

небезпечними судами, забезпечення мореплавства судна і т.д. [2]
Процес управління судном, має два аспекти: системний і ергономічний.
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Рішення проблеми сумісності людини і машини в єдину функціональну
структуру, найкращим чином реалізує процес управління судном.
Системний аспект сумісності полягає в проектуванні конкретних функцій
між людиною-оператором і машиною; зазвичай на рівні експлуатації оператор
може тільки оцінювати зручність практичної роботи, враховуючи при цьому
недоліки, які проявляються спільно з технічними засобами.
Ергономічний аспект проблеми сумісності полягає в забезпеченні
оптимальної

реалізації

обраних

на

системному

рівні

проектування

функціональних обов'язків людини в системі шляхом оптимальної організації
діяльності людини-оператора на робочому місці.
Найчастішими причинами різних аварій є грубі помилки людиниоператора,

обумовлені

помилковим

складанням

заданого

алгоритму

функціонування системи управління, неправильною оцінкою фактичного стану,
відсутністю запасу контрольних дій для приведення даної системи в заданий
стан, або відмова технічних засобів управління і судноводіння.
Судноводій допускає помилки серед яких, явно простежується тенденція
до їх повторюваності, що дозволяє класифікувати основні типи помилок за
категоріями: неправильна обробка інформації, помилкова гіпотеза, стрес,
мотивація, звички, стомлення. Дії є завершальною частиною процесу обробки
інформації і джерелом помилок. Часто вони є наслідком поганого ергономічного
рішення компонування органів управління. Рішення полягає у виборі
пріоритетної інформації, і коли вона обрана, судноводій приступає до реалізації
прийнятого рішення.
Людський фактор і ризик на морі.
Безпека мореплавання визначається багатьма факторами, серед яких
можна виділити:
- організацію та забезпечення управління безпекою мореплавства;
- технічний стан флоту;
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- вміння визначати можливі ризики при веденні морехідної діяльності і
страхуватися від них;
- особисті якості, рівень професійної підготовки та компетенції морських
фахівців, що прийнято називати людським фактором.
Останнім часом багато уваги приділяється саме людському фактору, так як
на його частку припадає близько 80% аварій, що трапляються в судноплавстві і
при управлінні іншими видами транспорту.
Міжнародне морське співтовариство звернуло особливу увагу на те, що в
умовах участі людини у всіх аспектах діяльності на морі, включаючи
проектування, виготовлення, управління, технічну експлуатацію і ремонт, майже
в усі аварії та інциденти на морі включений людський фактор.
Все частіше від імені Міжнародної морської організації (ІМО) чутні
настійні заклики до урядів враховувати, при веденні морегосподарської
діяльності, людський фактор і надавати особливий захист морякам для його
ліквідації.
Готові стандартні прийоми для дій в обстановці, пов'язаних з ризиком, «Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі» (МПЗЗС-72).
Основні причини, що породжують ризик на морі, - неповне знання обстановки,
що супроводжується нестачею даних для прийняття правильного рішення [1].
Для

зменшення

ризику

в

судноводінні,

необхідно

правильно

організовувати ходову вахту на містку, а також спостереження відповідно до
Правила 5 МПЗЗС-72. У ньому говориться, що «кожне судно повинне постійно
вести належне візуальне і слухове спостереження, так само, як і спостереження
за допомогою всіх наявних засобів, стосовно переважаючих обставин і умов, з
тим, щоб повністю оцінити ситуацію і небезпеку зіткнення» [1].
Помилки людини, що характеризують собою його дії, які неадекватні
ситуації, що склалася, отримали назву «людський фактор». Помилки, як правило,
ненавмисні: людина виконує невірні дії, розцінюючи їх як вірні або найбільш
підходящі. Циркуляр № 878 Комітету ІМО з безпеки на морі говорить: «Помилка
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однієї людини не повинна призводити до аварій. Справа має бути організоване
таким чином, щоб помилки можна було виправити або зводити їх наслідки до
мінімуму. Виправлення помилок може здійснюватися обладнанням, іншими
особами чи іншим способом. Таким чином, передбачається забезпечення таких
умов, при яких прийняте рішення не залежало цілком і повністю від дій однієї
людини ».
У Резолюції А.947 (23) міститься наступний принцип: «В процесі
вироблення правил слід виходити з того, що необхідно вжити відповідних
заходів обережності для того, щоб застосування цих правил гарантувало, що
« помилка однієї людини »не приведе до аваріЇ»[3].
Причини, що сприяють виникненню помилок, можна об'єднати в кілька
груп: недоліки інформаційного забезпечення; обмеження, обумовлені проявами
зовнішніх чинників; обмеження, викликані фізичним і психологічним станом
людини; обмеження ресурсів підтримки і виконання прийнятого рішення.
У тексті Заключного акту Конференції 1995 р сторін Міжнародної
конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
(ПДМНВ-78) в Резолюції особливо наголошується, що великий відсоток аварій і
інцидентів, пов'язаних із забрудненням, відбувається через помилкові дії людини
. Також визнається необхідність своєчасного внесення поправок в обов'язкові
вимоги і положення з метою ефективного відповідності змінам у технології,
операціях, практиках і процедурах, використовуваних на судах. Відзначається,
що одним з найкращих способів зниження ризиків, пов'язаних з помилкою
людини в процесі експлуатації морських суден, є забезпечення підтримки
найвищих, практично можливих стандартів підготовки, дипломування і
компетентності моряків. Протягом останніх десятиліть характеризуються
швидким розвитком і становленням технічних засобів забезпечення безпеки
мореплавання на основі впровадження новітніх засобів в області зв'язку,
радіоелектроніки та обчислювальної техніки та впровадження новітніх курсів
підготовки єкіпажів[3,4].
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