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Abstract 

In the article the question of credit-financial criminal offences is investigational on the criminal legislation of 

Ukraine and the comparative analysis of credit-financial criminal offences is conducted that is accomplished in 

the foreign states and responsibility for their feasance. 

A problem of adaptation of home criminal legislation of Ukraine is to the legislation of countries of Європи 

in the sphere of prevention of criminal offences that trench upon credit relations at scientific level exactly were 

not illuminated. In the article the analysis of the articles of the Criminal(Criminal) codes of some countries of 

Європейського Union(Denmark, Germany, Austria, Poland, Spain, Switzerland) and also other states is 

conducted from КК of Ukraine, accordingly that the envisaged responsibility for crimes perfect in the field of 

credit-financial. 

An estimation and analysis of modern credit-financial sphere of Ukraine testify however, that the basic lacks 

of operating КFS are: absence of transparent, healthy, and the civilized competition; the monopoly of National 

Bank of Ukraine puts in order bank activity from one side, and from other - restrains development; on the 

estimations of International Monetary Fund КФС Ukraine is weak enough, uncompetitive, criminal; there is 

considerable centralization of management of КFS; a situation that was created in КFS of Ukraine needs 

development of the system of prevention of crimes and protecting from criminal trespasses, including by кримі-

нально-правовими facilities. 

Drawn conclusion about the necessity of improvement of separate norms of Special part of КК of Ukraine 

for that the envisaged responsibility for criminal offences against credit-financial relations. In fact in the conditions 

of excrescence of shadow economy, distribution of the organized crime, acquisition by such crimes of international 

character, corresponding systematization of criminal legislation matters very much. Obviously, it costs completer 

to take into account international experience, carry out the row of scientific developments in relation to криміна-

лізації and decriminalization of separate abuses that trench upon the system of credit relations. 

Анотація 

У статті досліджено питання кредитно-фінансових кримінальних правопорушень за кримінальним за-

конодавством України та проведено порівняльний аналіз кредитно-фінансових кримінальних правопору-

шень які вчиняються в зарубіжних державах та відповідальність за їх скоєння. 

Проблема адаптації вітчизняного кримінального законодавства України до законодавства країн Єв-

ропи в сфері запобігання кримінальним правопорушенням, що посягають на кредитні відносини на науко-

вому рівні достеменно не висвітлювались. У статті проведено аналіз статей Кримінальних (Карних) коде-

ксів деяких країн Європейського Союзу (Данія, Німеччина, Австрія, Польща, Іспанія, Швейцарія) а також 

інших держав з КК України, відповідно яких передбачена відповідальність за злочини вчинені у фінан-

сово-кредитній сфері. 

Оцінка та аналіз сучасної кредитно-фінансової сфери України свідчить проте, що основними недолі-

ками діючої КФС є: відсутність прозорої, здорової, та цивілізованої конкуренції; монополія Національного 

Банку України з одного боку упорядковує банківську діяльність, а з іншого – стримує розвиток; за оцін-

ками Міжнародного Валютного Фонду КФС України є досить слабкою, неконкурентоспроможною, кри-
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міналізованою; існує значна централізація управління КФС; ситуація, що створилася у КФС України, по-

требує розробки системи запобігання злочинам і захисту від злочинних посягань, у тому числі криміна-

льно-правовими засобами. 

Зроблено висновки про необхідність удосконалення окремих норм Особливої частини КК України у 

яких передбачена відповідальність за кримінальні правопорушення проти кредитно-фінансових відносин. 

Адже в умовах розростання тіньової економіки, поширення організованої злочинності, набуття такими 

злочинами міжнародного характеру, відповідна систематизація кримінального законодавства має велике 

значення. Очевидно, варто повніше враховувати міжнародний досвід, здійснити ряд наукових розробок 

щодо криміналізації та декриміналізації окремих зловживань, що посягають на систему кредитних відно-

син. 

 

Keywords: criminal offences, credit-financial sphere, bank activity, criminal trespasses, criminal- legal guard 

of bank activity. 

 

Ключові слова: кримінальні правопорушення, кредитно-фінансова сфера, банківська діяльність, зло-

чинні посягання, кримінально-правова охорона банківської діяльності. 

 

Вступ. У сучасних умовах проблема забезпе-

чення стабільності кредитно-фінансової сфери, у 

тому числі банківського сектору, як підґрунтя пода-

льшого здійснення економічної реформи, набуває 

все більшого значення. На жаль, аналіз нинішнього 

стану банківської системи демонструє загострення 

криміногенної ситуації у цій сфері. Розширення 

спектру банківських послуг, розвиток галузі інфор-

маційних технологій провокують появу нових 

форм і способів учинення кримінальних правопо-

рушень.  

При цьому у науковій літературі зустрічається 

точка зору, що злочинні порушення у кредитно-ба-

нківській сфері не мають належного відображення 

у слідчій практиці. Причини такої ситуації: 1) недо-

оцінювання правоохоронними органами суспільної 

небезпечності злочинних посягань, адже ці кримі-

нальні правопорушення не лише завдають збитків 

банкам і їх вкладникам, а й негативно впливають на 

стабільність функціонування всієї фінансової сис-

теми; 2) високий ступінь латентності, оскільки не 

всі керівники фінансових установ своєчасно зверта-

ються до правоохоронних органів із відповідними 

заявами, побоюючись за ділову репутацію своєї ор-

ганізації [1, с. 200–201]. 

 Виявлення та своєчасне розкриття цієї катего-

рії кримінальних правопорушень є однією з гаран-

тій забезпечення стабільності банківської системи. 

Проте чинні кримінально-правові норми не повні-

стю враховують сучасний стан і особливості відно-

син кредитно-банківської сфери та не можуть гара-

нтувати їх ефективний захист. 

 Питанням кримінально-правової охорони бан-

ківської діяльності, зокрема і у порівняльно-право-

вому аспекті, приділяли увагу у своїх працях про-

відні науковці, серед яких П.П. Андрушко, П.С. 

Берзін, В.К. Грищук, Н.О. Гуторова, О.О. Дудоров, 

В.М. Киричко, А.М. Клочко, М.І. Мельник, Т.О. 

Мудряк, В.О. Навроцький, О.І. Перепелиця, А.В. 

Савченко, В.В. Сташис, Є.Л. Стрельцов, О.В. Тихо-

нова, В.В. Топчій, М.І. Хавронюк, С.С. Чернявсь-

кий, В.І. Шакун, Н.В. Шаргородська та інші.  

Методика. Чимало питань не знайшли свого 

остаточного вирішення, що підтверджується недо-

ліками правозастосовної практики. В аспекті дослі-

дження кримінально-правової охорони банківської 

діяльності значний інтерес становить звернення до 

зарубіжного досвіду правового регулювання зазна-

ченої сфери, що дозволить більш повно проаналізу-

вати існуючі проблеми та запропонувати напрями 

використання корисного зарубіжного досвіду пра-

вотворення. 

Закон України «Про банки і банківську діяль-

ність» визначає банківську діяльність як залучення 

у вклади грошових коштів фізичних і юридичних 

осіб і розміщення зазначених коштів від свого 

імені, на власних умовах і на власний ризик, відк-

риття і ведення банківських рахунків фізичних та 

юридичних осіб (ст. 2). Банк має право надавати ба-

нківські та інші фінансові послуги (крім послуг у 

сфері страхування). Крім надання фінансових пос-

луг, банк може здійснювати діяльність щодо: 1) ін-

вестицій; 2) випуску власних цінних паперів; 3) ви-

пуску, розповсюдження та проведення лотерей; 4) 

зберігання цінностей або надання в майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа; 5) ін-

касації коштів і перевезення валютних цінностей; 

6) ведення реєстрів власників іменних цінних папе-

рів (крім власних акцій); 7) надання консультацій-

них та інформаційних послуг щодо банківських та 

інших фінансових послуг (ст. 47) [2]. 

 Отже, кримінальні правопорушення у сфері 

банківської діяльності можна визначити як корис-

ливі посягання на фінансові ресурси банків або ін-

ших кредитно-фінансових установ, учинені з вико-

ристанням певних кредитно-банківських операцій 

уповноваженими на їхнє здійснення суб’єктами 

підприємницької діяльності або іншими особами 

[3, с. 68–69].  

Основна частина. Кримінальний Кодекс Ук-

раїни (далі КК України) не визнає банківську діяль-

ність окремим об’єктом правової охорони. Наразі 

кримінальна відповідальність за кримінальні пра-

вопорушення у зазначеній сфері встановлена різ-

ними статтями багатьох розділів Особливої час-

тини КК України, насамперед у розділі «Криміна-

льні правопорушення у сфері господарської 

діяльності». До них можна віднести такі посягання: 

незаконні дії з документами на переказ, платіж-

ними картками та іншими засобами доступу до ба-

нківських рахунків, електронними грошима, облад-
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нанням для їх виготовлення (ст. 200 КК); легаліза-

ція (відмивання) доходів, отриманих злочинним 

шляхом (ст. 209); доведення банку до неплатоспро-

можності (ст. 218-1); фальсифікація фінансових до-

кументів і звітності фінансової організації, прихо-

вування неплатоспроможності фінансової установи 

або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії 

фінансової установи (ст. 220-2); шахрайство з фі-

нансовими ресурсами (ст. 222 КК України); пору-

шення порядку ведення бази даних про вкладників 

або порядку формування звітності (ст. 220-1); роз-

голошення комерційної або банківської таємниці 

(ст. 232 КК). Крім зазначених посягань, до банків-

ських кримінальних правопорушень можна відне-

сти: шахрайство (ст. 190); привласнення, розтрату 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (ст. 191); заподіяння май-

нової шкоди шляхом обману або зловживання дові-

рою (ст. 192) та інше (розділ «Злочини проти влас-

ності»); несанкціоноване втручання у роботу елек-

тронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи 

мереж електрозв’язку (ст. 361КК); несанкціоновані 

дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютерах), автома-

тизованих системах, комп’ютерних мережах або 

зберігається на носіях такої інформації, вчинені 

особою, яка має право доступу до неї (ст. 362 КК) 

та інше (розділ «Кримінальні правопорушення у 

сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних ме-

реж, мереж електрозв’язку»); зловживання повно-

важеннями службовою особою юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-пра-

вової форми (ст. 364-1); службове підроблення (ст. 

366 КК) (розділ «Кримінальні правопорушення у 

сфері службової діяльності та професійної діяльно-

сті, пов’язаної з наданням публічних послуг»); не-

виконання судового рішення (ст. 382); незаконні дії 

щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого 

майна або майна, яке описано чи підлягає конфіска-

ції (ст. 388) (розділ «Кримінальні правопорушення 

проти правосуддя») тощо [4].  

У зв’язку з цим автори звертаються до зарубі-

жного досвіду правового регулювання вказаної 

сфери. 

Значний інтерес для дослідження становить 

досвід Білорусі, Кримінальний Кодекс якої у якості 

засобу забезпечення захисту фінансово-кредитних 

відносин установив відповідальність за ухиляння 

від погашення кредиторської заборгованості (ст. 

242) [5]. Зазначена норма має подібні ознаки зі ст. 

382 КК України «Невиконання судового рішення». 

Зважаючи на наявність різних об’єктів посягання у 

цих кримінальних правопорушеннях, що зумовлю-

ють свої особливості провадження, не виключа-

ється доцільність і перспективність науково-теоре-

тичних розробок щодо включення аналогічної 

статті до вітчизняного КК з метою встановлення 

додаткових гарантій захисту прав та інтересів кре-

диторів. Стаття 241 Кримінального Кодексу Біло-

русії «Перешкоджання відшкодування збитків кре-

дитору» подібна до ст. 388 КК України «Незаконні 

дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставле-

ного майна або майна, яке описано або підлягає 

конфіскації», а ст. 237 «Незаконне отримання кре-

диту чи субсидії» – до ст. 222 «Шахрайство з фінан-

совими ресурсами». [5].  

Цікавим є досвід кримінально-правової охо-

рони банківської діяльності Республіки Молдова. 

Зокрема, Кримінальний Кодекс Молдови передба-

чає відповідальність за виготовлення або збут під-

роблених кредитних карток або інших платіжних 

інструментів (ст. 237), за отримання кредиту, по-

зики або страхового відшкодування / допомоги 

шляхом обману (ст. 238), за порушення правил кре-

дитування, політик із видачі позичок або правил на-

дання страхового відшкодування / допомоги (ст. 

239). Стаття 239-1 «Збиткове або шахрайське кері-

вництво банком, інвестиційною компанією, страхо-

вою компанією» встановлює відповідальність за 

злочинну бездіяльність відповідних суб’єктів у разі 

реєстрації фінансових втрат або існування їх за-

грози (ч. 1), а також за фальсифікацію або знищення 

банківських документів, використання завідомо не-

правдивих відомостей, подання або використання 

фальсифікованих даних тощо (ч. 2). За ст. 239-2 

«Перешкоджання банківському нагляду» підляга-

ють відповідальності акціонер, адміністратор або 

будь-який працівник банку за ненадання необхідної 

інформації, надання неправдивої інформації та інші 

види перешкоджань. У ст. 245-12 встановлена від-

повідальність за «невідоме» вітчизняному законо-

давцю посягання – порушення законодавства про 

діяльність бюро кредитних історій [6]. 

 Основними нормами Кримінальний Кодекс 

Литви, спрямованими на захист банківської діяль-

ності, є ст. 206 «Використання кредиту або займу 

не за призначенням», ст. 207 «Шахрайське отри-

мання кредиту», ст. 214 «Виготовлення або неза-

конне розпорядження підробленими платіжними 

інструментами, призначеними для безготівкових 

розрахунків», ст. 215 «Незаконне використання 

платіжного засобу або його даних» тощо [7].  

На увагу заслуговує досвід Албанії, де умовою 

притягнення до кримінальної відповідальності за 

окремі економічні кримінальні правопорушення є 

наявність адміністративної преюдиції, що зустріча-

ється й у національному кримінальному законодав-

стві. Така практика є доцільною, за певних умов за-

слуговує на розширення [8].  

До злочинів банківської сфери Кримінальний 

Кодекс Німеччини відносить у першу чергу креди-

тне шахрайство (§ 265-b глави 22 Особливої час-

тини «Шахрайство і зловживання довірою»), яке 

полягає у наданні неправильної або неповної доку-

ментації (даних) у зв’язку з клопотанням про виді-

лення кредиту. Покаранням за ці кримінальні пра-

вопорушення є позбавлення волі на строк до трьох 

років або штраф. При цьому особа, яка добровільно 

перешкодила настанню шкідливих для кредитода-

вця наслідків свого діяння або серйозно намагалася 

їм запобігти, не підлягає покаранню. Наявність за-

охочувальної норми характерна і для таких банків-

ських кримінальних правопорушень, як шахрайс-

тво, пов’язане з укладенням капіталів (§ 264-а) і 
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зловживання з чеками і кредитними картками (§ 

266-b) [9, с. 134–135].  

Позиція зарубіжного законодавця щодо заохо-

чення відповідної посткримінальної поведінки 

особи заслуговує на увагу, адже може виступати 

додатковим стимулом для виконання винною осо-

бою її юридичних обов’язків і відшкодування збит-

ків, завданих потерпілому [10, с. 215-217].  

Цікавим із позицій захисту прав і законних ін-

тересів кредиторів є досвід Швейцарії, у Криміна-

льному Кодексі якої окремо передбачена відповіда-

льність за кримінальні правопорушення, пов’язані з 

конкурсним провадженням і стягненням боргу (де-

які з них не мають аналогів у національному зако-

нодавстві): шахрайський конкурс і шахрайство, 

пов’язане з накладенням арешту на майно борж-

ника; безгосподарність; заподіяння шкоди креди-

тору шляхом зменшення майна; підкуп при приму-

совому виконанні рішення тощо. Як і Криміналь-

ний Кодекс Швейцарії, австрійське кримінальне 

законодавство значну увагу приділяє захисту прав 

та інтересів кредиторів, встановивши відповідаль-

ність за уявну неспроможність; заподіяння шкоди 

іншому кредитору; заподіяння шкоди інтересам 

кредитора внаслідок грубої необережності; махіна-

ції під час здійснення нагляду за веденням справ у 

процесі примирення чи конкурсному провадженні 

тощо [10, с. 776].  

У Кримінальний Кодекс Швеції окремо визна-

чена глава 11 «Кримінальні правопорушення проти 

кредиторів», у якій встановлена відповідальність за 

обман кредиторів; зневажливе ставлення до них; 

надання переваги кредитору [10, с. 782]. 

 Кримінальна відповідальність за кримінальні 

правопорушення у сфері банківської діяльності у 

США переважно встановлена Федеральним кримі-

нальним кодексом і правилами (далі – ФККП), зок-

рема Зводом законів (далі – ЗЗ). За переконанням 

А.В. Савченка, у порівняльному аспекті фактично 

для усіх злочинів у сфері фінансово-кредитних від-

носин, передбачених КК України, можна знайти ві-

дповідні аналоги у ФККП США. Так, положення гл. 

41 «Захист споживчих кредитів» 15 розділу ЗЗ «Ко-

мерція та торгівля» передбачена відповідальність 

за шахрайське використання кредитних карток. Ка-

раються такі дії штрафом до 10 тис. дол. та (або) 

тюремним ув’язненням до 10 років [11, с. 381, 383]. 

 Відповідальність за відмивання грошей розг-

лядається в межах норм гл. 95 «Рекет» 18 розділу 

ЗЗ США. У цій главі виділені два злочини – відми-

вання грошових документів та участь у грошових 

операціях із майном, отриманим від певної неза-

конної діяльності. Відповідальність за кримінальні 

правопорушення, пов’язані з банкрутством, перед-

бачена гл. 9 «Банкрутство» 18 розділу КК США. 

Покаранням за шахрайство у сфері банкрутства є 

штраф або тюремне ув’язнення на строк до 5 років. 

В інших главах 18 розділу містяться такі посягання, 

як розголошення конфіденційної, комерційної чи 

банківської таємниці; різні форми вимагання про-

довження кредитування; економічне шпигунство 

тощо [11, с. 384, 387]. 

Проблема адаптації вітчизняного криміналь-

ного законодавства України до законодавства країн 

Європи в сфері запобігання кримінальним правопо-

рушенням, що посягають на кредитні відносини на 

науковому рівні достеменно не висвітлювались, 

проте доцільно провести такі дослідження в най-

ближчий час. У зв’язку з цим, слід порівняти статті 

Кримінальних (Карних) кодексів деяких країн Єв-

ропейського Союзу (Данія, Німеччина, Австрія, 

Польща, Іспанія, Швейцарія) [12, с. 346-350] з КК 

України, відповідно яких передбачена відповідаль-

ність за злочини вчинені проти сфери кредиту-

вання. 

Науковець А. М. Клочко наполягає на необхід-

ності посилення кримінальної відповідальності за 

кримінальні правопорушення, що вчинюються у 

сфері банківської діяльності. Можливо, варто вне-

сти до структури КК України статті “Незаконне 

отримання банківського кредиту”. Враховуючи 

особливості кримінального законодавства України, 

випадки незаконного отримання кредитів загалом 

на практиці кваліфікуються як “шахрайство” за ст. 

222 КК України. Однак предметом шахрайства 

може бути як чуже майно, так і право на таке майно, 

а при отриманні кредиту йдеться про грошові ко-

шти, а не про майно [13, с. 71]. 

Наведені вище положення щодо відсутності у 

кримінальному законодавстві норм про відповіда-

льність за незаконні дії з кредитними ресурсами ба-

нків є не єдиною прогалиною законодавства Укра-

їни щодо відповідальності за кримінальні правопо-

рушення у сфері кредитної діяльності, проте всі 

існуючи проблеми кримінального законодавства з 

цього питання не можуть бути вичерпані в одній 

статті [14, с. 177-178]. 

Для прикладу слід розглянути кримінальні 

правопорушення, що посягають на суспільні відно-

сини в частині забезпечення інтересів юридичних 

чи фізичних осіб та держави, пов’язаних з неплато-

спроможністю. При вчиненні таких діянь шкода 

може заподіюватись в одних випадках кредитним 

відносинам, а в інших певним видам господарським 

відносинам. До вказаних кримінальних правопору-

шень відносять зокрема доведення до банкрутства 

(ст. 219 КК України, ст. 301 КК Польщі, ст. 159 КК 

Австрії, п. 2, 8(2) ст. 283 КК Німеччини, ст. 165 КК 

Швейцарії, ст. 260 КК Іспанії). Проаналізувавши 

кримінально-правові норми європейських держав, 

слід вказати, що на відміну від норм кримінального 

закону України, відслідковується дещо різний під-

хід до розуміння злочинних діянь, пов’язаних з не-

платоспроможністю.  

Наступним видом кримінальних правопору-

шень, є правопорушення, що посягають на суспі-

льні відносини в сфері забезпечення законності фі-

нансування, кредитування, здійснення певних ви-

дів діяльності у сфері кредитування. До цієї групи 

кримінальних правопорушень, відповідальність за 

які закріплено в більшості КК європейських країн, 

відносяться такі небезпечні посягання як легаліза-

ція (відмивання) грошових коштів (ст. 209, КК Ук-

раїни, ст. 299 КК Польщі, ст. 165 КК Австрії, ст. 261 

КК Німеччини, ст. 301 КК Іспанії, ст. 305bis КК 
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Швейцарії), шахрайство з фінансовими ресурсами 

(ст. 222 КК України, ст. 297 КК Польщі, ст. ст. 152, 

153b КК Австрії, ст. ст. 264-1, 265 КК Німеччини, 

ст. ст. 308, 309 КК Іспанії, ст. 298(1) КК Данії, ст. 

305 ter КК Швейцарії). 

Відмивання коштів є найбільш небезпечним 

кримінальним правопорушенням даної групи. За 

даними Організації економічного співробітництва 

та розвитку, обсяг відмитих коштів щорічно скла-

дає від 2 до 5 відсотків світового валового проду-

кту. Експерти ж зазначають, що найближчим часом 

цей показник значно збільшиться у зв’язку із впро-

вадженням єдиної європейської валюти і недостат-

нім регулюванням фінансових операцій у сфері но-

вих електронних технологій. Безсумнівно, міжна-

родний характер такого злочину, заподіяння 

великих матеріальних збитків, дестабілізація нор-

мального функціонування світової кредитно-фінан-

сової системи і стали підґрунтям криміналізації да-

них діянь більшості країн Європи. 

Слід звернути увагу на суворість покарання за 

КК України при вчиненні даного кримінального 

правопорушення. В цьому випадку верхня межа по-

карання становить 15 років позбавлення волі, хоча 

за нормами кримінального права європейських 

країн дана межа не перевищує 5років позбавлення 

свободи (Польща, Австрія) ув’язнення (Швейца-

рія), 6 років (Іспанія), 10 років (Німеччина). 

Актуальним питанням в європейських країнах 

набула криміналізація діянь, що пов’язані із шах-

райством з фінансовими ресурсами. Крім класич-

ного розуміння цього кримінального правопору-

шення (надання суб’єктом господарської діяльності 

завідомо неправдивої інформації органам влади, 

кредитно-фінансовим установам з метою одер-

жання кредитів, субвенцій, дотацій тощо) в деяких 

кримінальних законах країн Європи закріплено ряд 

норм, які встановлюють відповідальність за різні 

завуальовані форми вчинення фінансового шахрай-

ства. Наприклад це шахрайство з фальсифікуван-

ням страхового випадку (ст. 298 КК Польщі, ст.ст. 

263 (5), 265 КК Німеччини, ст. 151 КК Австрії), ша-

храйство при капіталовкладенні (ст. 264а КК Німе-

ччини), ланцюгові ігри та створення фінансових пі-

рамід (ст. 168а КК Австрії), шахрайство з викорис-

танням заборонених чеків, строкових зобов’язань, 

векселів (ст. 250 (3) Іспанії) тощо.  

Така конкретизація кримінально-правових 

норм має важливе значення для правильної кваліфі-

кації певного злочинного діяння, особливо у тих ви-

падках, коли виникають ускладнення щодо відме-

жування злочину від фінансового правопорушення.  

Аналіз кримінального законодавства свідчить 

про те, що із санкцій, які передбачені за криміна-

льні правопорушення у сфері кредитних відносин, 

переважна більшість передбачає покарання у ви-

гляді штрафу, а також обмеження та позбавлення 

волі. У санкціях позбавлення або обмеження волі 

встановлено терміном до 5 років. Проте, проведе-

ний аналіз судової практики вказує на те, що суди 

при призначенні покарання за злочини у сфері кре-

дитних відносин позбавлення волі як вид покарання 

застосовують досить рідко. В більшості випадків 

застосовують штраф та інші альтернативні види по-

карання, не пов’язані з позбавленням та обмежен-

ням волі. 

Існує необхідність удосконалення окремих 

норм Особливої частини КК України у яких перед-

бачена відповідальність за кримінальні правопору-

шення проти кредитно-фінансових відносин. Адже 

в умовах розростання тіньової економіки, поши-

рення організованої злочинності, набуття такими 

злочинами міжнародного характеру, відповідна си-

стематизація кримінального законодавства має ве-

лике значення. Очевидно, варто повніше врахову-

вати міжнародний досвід, здійснити ряд наукових 

розробок щодо криміналізації та декриміналізації 

окремих зловживань, що посягають на систему кре-

дитних відносин. 

Враховуючи викладене а також підтримуючи 

думки науковців, з позицій удосконалення вітчиз-

няного кримінально-правового регулювання бан-

ківської діяльності корисним є запозичення інозем-

ного досвіду правотворення: 

 – наявність адміністративної преюдиції як 

умови притягнення до кримінальної відповідально-

сті; 

 – посилена увага до захисту прав і законних 

інтересів кредиторів, зокрема встановлення відпо-

відальності за ряд порушень, пов’язаних із конкур-

сним провадженням і стягненням боргу;  

– заохочення позитивної посткримінальної по-

ведінки шляхом установлення спеціальних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності. [15, 

с. 215-217].  

Висновок. Роблячи висновок можемо гово-

рити проте що, кредитно-фінансова система Укра-

їни пройшла досить складний процес становлення і 

розвитку, від переважно державних банків до сис-

теми як державних, так і недержавних банків та ін-

ших фінансових інститутів. Оцінка та аналіз сучас-

ної кредитно-фінансової сфери України свідчить 

проте, що основними недоліками діючої КФС є: ві-

дсутність прозорої та належної конкуренції; моно-

полія Національного Банку України щодо регулю-

вання даної сфери; за експертними оцінками Між-

народного Валютного Фонду КФС України є 

досить слабкою, неконкурентноспроможною, кри-

міналізованою ситуація, що склалася у КФС Укра-

їни, потребує розробки системи запобігання кримі-

нальним правопорушенням і захисту від криміналь-

них посягань, у тому числі кримінально-правовими 

засобами.  

Наразі в Україні існує проблема недосконалої 

правової регламентації та реалізації кримінальної 

відповідальності за вчинення кіберзлочинів, неефе-

ктивної діяльності органів державної влади, до по-

вноважень яких входить протидія кіберзлочинам, 

тощо. На даний час в Україні правові основи сис-

теми кіберзахисту банківської системи знаходяться 

на початковому етапі розвитку. Пріоритетними на-

прямами забезпечення кібербезпеки банківської си-

стеми України є: – моніторинг кіберпростору для 

своєчасного запобігання кіберзагрозам; – захист ін-

формаційних ресурсів банку з урахуванням прак-

тики та залучення спеціалістів розвинених держав 
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світу; – підготовка кадрів у сфері кібербезпеки в ба-

нках; – розвиток міжнародного співробітництва у 

сфері забезпечення кібербезпеки. 

Так, існує необхідність удосконалення окре-

мих норм Особливої частини КК України у яких пе-

редбачена відповідальність за правопорушення 

проти кредитно-фінансових відносин. Адже в умо-

вах розростання тіньової сфери, поширення органі-

зованої злочинності, набуття такими правопору-

шеннями міжнародного характеру, відповідна сис-

тематизація кримінального законодавства має 

велике значення. Очевидно, варто здійснити ряд на-

укових розробок та більш конкретніше враховувати 

міжнародний досвід, щодо криміналізації та декри-

міналізації окремих зловживань, що посягають на 

фінансово-кредитну систему нашої держави. 
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Abstract 

The article is sanctified to illumination of cooperation of inquisitional subdivisions of nationa l̈ policë of 

Украйни with law enforcement authorities of other states during investigation of criminal offences in the 

field of bank activity. Basic directions of cooperation of law enforcement authorities of the different states 

are reflected at investigation of criminal offences. Lately taking into account the large public danger of crim-

inal offences in the field of bank activity it costs to notice a that circumstance, that they already a long ago 

purchased transnational character and it costs to concentrate separate attention on a question to co-operating 

of organs of the National police of Ukraine with international organizations on questions investigation of this 

category of criminal offences. The norms of Criminal- judicial Code of Ukraine are analysed in the division 

of IX "International cooperation during criminal realization" where substantial attention is spared to the 

problems of international cooperation in counteraction to criminality.  In particular, the norms of this division 

give an opportunity to define basic directions of international cooperation : а) head 43 determines position 

of international legal aid during realization of judicial actions; б) in a head 44 an order is certain deliveries 

of persons, that accomplished criminal offence(екстрадиція); в) a 45 head envisages position of criminal 

realization in the order of adopting; г) and in a head 46 it is certain concept of confession and implementation 

of sentences of courts of the foreign states and transmission of convict persons. Attention applies to the 

question of collaboration of operative subdivisions of the National police in relation to counteraction criminal 

offence in the field of bank with foreign law enforcement authorities in industry of operational search activity.  

Such collaboration comes true in a kind: to the exchange operatively by meaningful, criminalistics and other 

information, and also to the exchange the archived information from the marked questions; implementation 

of queries and of commissions; mutual assistance in realization of, genera l realization of the special opera-

tions; to the exchange of work experience on questions, assistance in preparation operational search activity, 

retraining and in-plant training of shots. 

Анотація 

Стаття присвячена висвітленню взаємодії слідчих підрозділів національної̈ поліції̈ Украйни з пра-

воохоронними органами інших держав під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері 

банківської діяльності. Висвітлено основні напрями взаємодії правоохоронних органів різних держав 

при розслідуванні кримінальних правопорушень. Останнім часом враховуючи велику суспільну не-

безпеку кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності варто зауважити ту обставину, 

що вони вже давно набули транснаціонального характеру і варто окрему увагу зосередити на питанні 

взаємодії органів Національної поліції України із міжнародними організаціями з питань розсліду-

вання даної категорії кримінальних правопорушень.  Проаналізовано норми Кримінально-процесуаль-

ного Кодексу України у розділі IX «Міжнародне співробітництво під час кримінального про-

вадження» де приділяється суттєва увага проблемам міжнародної взаємодії у протидії злочинності. 

Зокрема, норми даного розділу дають можливість визначити основні напрямки міжнародної взаємодії: 

а) глава 43 визначає положення міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій; 

б) у главі 44 визначено порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція); 

в) 45 глава передбачає положення кримінального провадження у порядку перейняття ; г) і у главі 46 

визначено поняття визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених 

осіб. Звертається увага питанню співпраці оперативних підрозділів Національної поліції щодо про-

тидії кримінальним правопорушенням у банківській сфері із зарубіжними правоохоронними органами 
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у галузі оперативно-розшукової діяльності. Таке співробітництво здійснюється у вигляді: обміну опе-

ративно значимою, криміналістичною та іншою інформацією, а також обміну архівною інформацією 

із зазначених питань; виконання запитів та доручень; взаємного сприяння в проведенні спільного 

здійснення спеціальних операцій; обміну досвідом роботи з питань оперативно -розшукової діяль-

ності, сприяння в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів.  

 

Keywords: collaboration, exchange, operational search activity, international cooperation, judicial actions, 

information. 

Ключові слова: співпраця, обмін інформацією, оперативно-розшукова діяльність, міжнародне 

співробітництво, процесуальні дії. 

 

Вступ. Сучасний стан банківської злочин-

ності, характеризується стабільним зростанням 

кількості кримінальних правопорушень, що 

відносяться до категорії латентних. Переважна 

більшість цих діянь вчиняються стійкими зло-

чинними групами або «професійними» зло-

чинцями, ретельно планується і відрізняється ви-

соким ступенем організованості та технічної 

оснащеності. 

При підготовці до практичної реалізації зло-

чинного задуму злочинці детально розробляють 

різні варіанти приховування слідів протиправних 

посягань, а під час слідства вишукують можли-

вості направлення розслідування помилковим 

шляхом і надання організованої протидії. 

Важливий і той факт, що інформація про до-

сліджувану протиправну подію в переважній 

більшості випадків не лежить на поверхні, не 

надходить як самопливом по заздалегідь відомим 

каналам у розпорядження правоохоронних ор-

ганів. Тому, як справедливо зазначає В.А. Образ-

цов, основне навантаження щодо вирішення по-

шукових завдань лягає на плечі слідчого і опера-

тивних працівників [1, с. 35]. 

Таким чином, практичне значення взаємодії 

слідчого з оперативними працівниками полягає в 

тому, що процесуальна діяльність без застосу-

вання не процесуальних методів була б неможли-

вою, а оперативно-розшукова діяльність без по-

дальшого використання її результатів у кри-

мінальному процесі - безцільна [2, с. 4]. 

Теоретичним і практичним питанням 

взаємодії слідчих підрозділів Національної 

поліції Украйни з правоохоронними органами ін-

ших держав під час розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері банківської діяльності 

присвячено багато праць вітчизняних і іноземних 

учених. Значний внесок у дослідження даного 

питання зробили такі фахівці, як Бідняков Д.І., 

Гордін А.В., Топчій В. В., Горбачевський В. Я., 

Бондар С. В. та інші науковці.  

Проте аналіз наукових досліджень виявив, що 

дане питання на сьогоднішній день є досить акту-

альним та потребує більш глобальнішого до-

слідження. Актуальність, практична значущість, 

недостатня дослідженість вказаних питань зумо-

вили вибір теми статті та визначили її мету. 

Методика статті є дослідження взаємодії під 

час розслідування кримінальних правопорушень 

у сфері банківської діяльності Національної 

поліції України з правоохоронними органами ін-

ших держав.  

Основна частина. Механізм взаємодії 

слідчого з органами, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність повинен ґрунтуватися на 

дотриманні системи принципів, що забезпечують 

своєчасне, і дієве вирішення завдань, що стоять 

перед ними. До числа основоположних, на наш 

погляд, належать принципи: законності; поваги 

та дотримання прав і свобод людини і громадя-

нина; гуманізму; належності результатів 

взаємодії до розслідування конкретного злочин-

ного діяння; поєднання одноосібного та колек-

тивного започаткував; чіткої диференціації ком-

петенції кожної із взаємодіючих сторін; безпере-

рвності взаємодії протягом всього слідства; 

зацікавленості сторін у досягненні поставленої 

мети; своєчасного обміну інформацією між 

суб’єктами взаємодії про відомі обставини, які 

можуть мати значення для розслідування; нероз-

голошення сторонами оперативно-розшукової та 

слідчої інформації, а також вжиття заходів, які за-

безпечують її збереження [3, с. 80]. 

Практика свідчить, що недотримання зазна-

чених принципів тягне помилки, які можуть бути 

диференційовані на помилки процесуального ха-

рактеру, гносеологічні помилки (логічні та фак-

тичні) та дієві (операційні) помилки [4, с. 85]. 

Якщо процесуальні помилки пов’язані з 

відступом від вимог чинного законодавства, то 

логічні - з порушенням у змістовних процесах за-

конів і правил логіки, некоректним застосуван-

ням логічних прийомів і операцій, і залежать го-

ловним чином від способу мислення і дій 

слідчого і оперативного співробітника. 

У свою чергу фактичні помилки пов’язані з 

недостовірністю і неповнотою оперативно-

розшукових даних, використанню яких повинні 

передувати їх ретельна перевірка і зіставлення з 

уже наявними матеріалами. Що стосується робо-

чих (операційних) помилок, то вони, як правило, 

пов’язані з неналежною організацією і плануван-

ням передбачуваних слідчих (розшукових) і про-

цесуальних дій, в основі яких в якості інфор-

маційної складової використовуються результати 

оперативно-розшукової діяльності. 

Як показує аналіз слідчої практики спільна 

діяльність слідчого та оперативних працівників 

на початковому етапі розслідування, як правило, 

здійснюється в умовах відсутності повної інфор-

мації про обставини вчинення кримінального 

правопорушення та обмеженості часу, обумовле-

ної можливістю з боку злочинців приховати сліди 

протиправного діяння, знищити документи та 
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інші носії інформації. Зазначені обставини зумо-

влюють пошуково-розвідувальний характер цієї 

діяльності, її спрямованість на перевірку фактич-

них даних, якими володіє слідство та отримання 

додаткових відомостей з метою усунення інфор-

маційної невизначеності. Це передбачає, зо-

крема, отримання відомостей про місця знаход-

ження приховуваних документів та майна, набу-

того злочинним шляхом; встановлення обставин, 

що характеризують особу підозрюваних і 

найбільш важливих потенційних свідків; вияв-

лення осіб, що мають інформацію про кри-

мінальне правопорушення і можуть дати про це 

показання. 

Поряд із цим із самого початку розсліду-

вання вкрай важливим напрямком взаємодії за-

значених суб’єктів є координація їх діяльності з 

припинення, нейтралізації та усунення можливих 

спроб неправомірного втручання зі сторони за-

цікавлених осіб, у тому числі шляхом здійснення 

передбачених законом заходів примусу.  

Що стосується наступних етапів розсліду-

вання, то основна увага осіб, які здійснюють опе-

ративно-розшукову діяльність, як правило, при-

діляється виявленню нових епізодів протиправ-

ної діяльності, максимально повному 

встановленню кола осіб, причетних до злочину та 

встановлення зв’язків між ними, створення умов 

для проведення та забезпечення результативності 

слідчих (розшукових) дій. 

Однак протягом усього досудового слідства 

діяльність співробітників, наділених повнова-

женнями на здійснення оперативно-розшукової 

діяльності та слідчого повинна носити взаємодо-

повнюючий характер, щоб уникнути здійснення 

непотрібної дублюючої роботи. На противагу 

цьому відсутність належної взаємодії робить 

негативний вплив на хід розслідування. 

Викладене дає підставу для висновку, що го-

ловними умовами, що забезпечують узгоджену 

діяльність названих осіб, є: 1) спільне пла-

нування слідчих (розшукових), інших процесу-

альних дій та оперативно-розшукових заходів 

або узгодження окремих планів, наявних у 

слідчого та оперативного працівника з метою за-

безпечення координації дій та чіткого роз-

межування обов’язків у процесі спільної роботи; 

2) взаємний і своєчасний обмін інформацією в 

процесі розробки версій і їх перевірки; 3) спіль-

ний аналіз слідчої ситуації, що складається і 

зібраних у провадженні даних, отриманих у про-

цесі провадження зазначених дій та заходів, а при 

необхідності подальше коригування плану 

(планів); 4) обговорення рішень про провадження 

слідчих (розшукових) дій і можливих тактичних 

прийомів, використання яких найбільш доцільно. 

В юридичній літературі неодноразово зазна-

чалося, що слідчі вкрай рідко залучаються до 

ознайомлення з матеріалами оперативних ро-

зробок. Внаслідок цього ряд авторів вважає за до-

цільне законодавчо закріпити право слідчого на 

ознайомлення з оперативно-службовими доку-

ментами, що мають відношення до криміналь-

ного провадження,та знаходиться в його про-

вадженні [5, с. 19]. 

Оскільки розслідування розглянутих кри-

мінальних правопорушень у переважній біль-

шості випадків поєднано зі значною за обсягом 

роботою у досудовому провадженні та необ-

хідністю одночасного провадження слідчих 

(розшукових) дій та оперативно-розшукових за-

ходів, передумовою, що забезпечує ефективність 

досудового розслідування, є своєчасне створення 

слідчих груп. Як справедливо зазначає А.М. Ба-

лашов, своєчасність їх створення залежить від 

двох взаємопов’язаних умов. Перша - полягає в 

тому, щоб вчасно виявити обставини, що вказу-

ють на необхідність створення слідчої групи. 

Друга - характеризується мінімально короткими 

термінами, протягом яких потрібно організувати 

ці групи [6, с. 81]. 

Необхідність створення слідчої групи на по-

чатку розслідування, як правило, виникає в разі 

початку досудового розслідування за ма-

теріалами оперативної перевірки відомостей про 

осіб, які готують, вчиняють або вчинили злочин. 

Це обумовлено тим, що у зазначених матеріалах 

вже до моменту початку розслідування є інфор-

мація про осіб, які вчинили злочин, місця можли-

вого приховування документів і предметів, що 

мають значення для провадження, а також гро-

шових коштів та іншого майна, здобутого зло-

чинним шляхом. Внаслідок цього надається ре-

альна можливість завчасно запланувати, узго-

дити і підготуватися до проведення всього 

комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій 

та оперативно-розшукових заходів. 

Щодо наступних етапів розслідування по-

треба у створенні слідчої групи виникає най-

частіше після отримання фактичних даних, що 

свідчать про те, що кримінальне правопорушення 

вчинено злочинною групою (що, наприклад, ха-

рактерно для таких діянь як легалізація 

(відмивання) коштів або іншого майна, здобутих 

злочинним шляхом іншими особами або придба-

них самою особою, розкрадання з використанням 

платіжних карток, цінних паперів, а також шля-

хом незаконного пред’явлення вимоги про 

відшкодування податку на додану вартість, виго-

товлення або збут підроблених цінних паперів і 

пластикових карток тощо) або після того, як буде 

встановлено, що підозрюваним (обвинуваченим) 

вчинено не один, а кілька кримінальних правопо-

рушень. 

Що стосується розподілу обов’язків між чле-

нами слідчої групи, то воно залежить як від умов, 

в яких проходить розслідування, так і від слідчої 

ситуації, що складається. Найбільш оптимальним 

варіантом, як свідчить практика, є виділення 

слідчим і оперативним працівникам самостійних 

ділянок роботи. Підстави для виділення останніх 

також можуть бути різними, наприклад, щодо пе-

ревірки висунутих версій, стосовно конкретних 

підозрюваних або суб’єктів господарювання або 

конкретним епізодам протиправної діяльності. 
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Дані, отримані в результаті провадження 

оперативно-розшукових заходів, можуть мати як 

орієнтуючий характер, так і містити кри-

міналістично значиму інформацію. 

Результати оперативно-розшукової діяль-

ності, що мають орієнтуюче значення за своїм 

змістом досить різноманітні. Це можуть бути 

дані про способи підготовки, вчинення та прихо-

вування кримінального правопорушення; склад 

злочинної групи; предмети і документи, що мо-

жуть бути доказами у провадженні; осіб, які мо-

жуть бути допитані як свідки; про взаємовідно-

сини та зв’язки осіб, які проходять у про-

вадженні; про обрану підозрюваним лінію 

поведінки на слідстві; про спроби злочинців 

впливати на свідків і співучасників з метою дачі 

неправдивих свідчень. 

Використовуючи орієнтуючу оперативну ін-

формацію, слідчий може: 

- прогнозувати найбільш вірогідні місця при-

ховування документів і предметів, що можуть 

мати значення для провадження, можливі спроби 

їх знищення або зміни місць зберігання; прогно-

зувати місце знаходження грошових коштів та ін-

шого майна, одержаних злочинним шляхом; 

- прогнозувати поведінку свідків, підозрюва-

ного. Зокрема, припустити їх можливу реакцію, 

на сам факт початку досудового розслідування 

(наприклад, на предмет надання організованої 

протидії розслідуванню), на провадження тієї чи 

іншої слідчої (розшукової) дії (наприклад, об-

шуку) або на ті чи інші питання в процесі допиту. 

Враховуючи велику суспільну небезпеку 

кримінальних правопорушень у сфері банківсь-

кої діяльності варто зауважити ту обставину, що 

вони вже давно набули транснаціонального ха-

рактеру і варто окрему увагу зосередити на пи-

танні взаємодії органів Національної поліції 

України із міжнародними організаціями з питань 

розслідування даної категорії кримінальних пра-

вопорушень. Даний факт у своїй науковій праці 

підтверджує і Ю.М. Чорноус, зазначаючи, що «в 

умовах протидії організованій міжрегіональній 

злочинності особливої актуальності набувають 

питання взаємодії підрозділів поліції з іншими 

підрозділами, правоохоронними органами 

України і міжнародними правоохоронними орга-

нами, державними установами та організаціями, 

недержавними установами і підприємствами, а 

також організації обміну оперативно-розшуко-

вою інформацією» [7, с. 232]. 

Переходячи власне до питання взаємодії ор-

ганів Національної поліції із міжнародними ор-

ганізаціями щодо розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері банківської діяльності 

варто зазначити, що власне вкладається у поняття 

«взаємодії». Цілком підтримуємо позицію В.В. 

Топчія та В.Я. Горбачевського, які зазначають, 

що це «узгоджені, такі що ґрунтуються на завдан-

нях кримінального провадження, комплексні 

(процесуальні й оперативно-розшукові) дії 

суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності, 

метою яких є розкриття, розслідування і за-

побігання кримінальним правопорушенням, при-

тягнення до відповідальності винних осіб 

виключно на підставах, визначених нормами кри-

мінального процесуального закону та іншими 

нормативними актами, що здійснюється при су-

ворому розмежуванні їх компетенції, у межах 

наданих повноважень, шляхом найбільш ефек-

тивного сполучення дозволених для них заходів і 

відповідного матеріального забезпечення при 

збереженні таємниці досудового розслідування 

та джерел отримання конфіденційних відомо-

стей» [8, с. 126]. 

Провівши аналіз різних думок українських 

та зарубіжних вчених, можна сформулювати ав-

торське визначення, що стосується взаємодії ор-

ганів Національної поліції України із правоохо-

ронними органами зарубіжних держав, що сто-

сується розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері банківської діяльності. 

Отже, під названим видом взаємодії варто ро-

зуміти визначену діючим законодавством та 

чітко сплановану сукупність визначених взаємо-

доповнюючих заходів, в тому числі інфор-

маційного характеру, що спрямовані на встанов-

лення осіб, що вчинили кримінальне правопору-

шення у сфері банківської діяльності, а також 

збирання інформації, що матиме доказове зна-

чення у провадженні, використовуючи при цьому 

можливості зарубіжних органів влади (та неуря-

дових структур), правоохоронних органів та ор-

ганізацій міжнародного рівня. 

Інструкція з організації діяльності органів 

досудового розслідування Національної поліції 

України [9], визначає наступні шляхи забезпе-

чення організації взаємодії слідчих підрозділів з 

іншими органами досудового розслідування НПУ 

в протидії кримінальним правопорушенням у 

сфері банківської діяльності: 

- «комплексного використання сил і засо-

бів усіх підрозділів органів поліції під час досу-

дового розслідування кримінальних правопору-

шень у сфері банківської діяльності;  

- створення для всебічного, повного та не-

упередженого дослідження обставин криміналь-

ного провадження за кримінальними правопору-

шеннями у сфері банківської діяльності слідчо-

оперативних груп із включенням до їх складу 

працівників оперативних та інших підрозділів ор-

ганів Національної поліції, а в разі необхідності 

– міжвідомчих слідчо-оперативних груп;  

- ефективного контролю за своєчасним та 

повним виконанням оперативними підрозділами 

доручень слідчих про проведення СРД, НСРД;  

- якісної підготовки матеріалів з проблем-

них питань діяльності органів досудового розслі-

дування при розслідуванні кримінальних право-

порушень у сфері банківської діяльності та їх об-

говорення на колегіях (нарадах) МВС, НПУ, 

ГУНП, спільних колегіях і нарадах з іншими пра-

воохоронними та державними органами та прий-

няття конкретних і ефективних управлінських рі-

шень» [9]. 
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У діючому КПК України у розділі IX «Між-

народне співробітництво під час кримінального 

провадження» приділяється суттєва увага про-

блемам міжнародної взаємодії у протидії злочин-

ності [10]. Зокрема, проаналізувавши норми да-

ного розділу можна визначити основні напрямки 

міжнародної взаємодії: а) глава 43 визначає поло-

ження міжнародної правової допомоги при про-

веденні процесуальних дій; б) у главі 44 визна-

чено порядок видачі осіб, які вчинили кри-

мінальне правопорушення (екстрадиція); в) 45 

глава передбачає положення кримінального про-

вадження у порядку перейняття; г) і у главі 46 

визначено поняття визнання та виконання ви-

років судів іноземних держав та передача засуд-

жених осіб [10]. 

Стаття 542 КПК України визначає обсяг 

міжнародного співробітництва під час кри-

мінального провадження: «міжнародне 

співробітництво під час кримінального про-

вадження полягає у вжитті необхідних заходів з 

метою надання міжнародної правової допомоги 

шляхом вручення документів, виконання окре-

мих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення, тимчасової пере-

дачі осіб, перейняття кримінального пересліду-

вання, передачі засуджених осіб та виконання ви-

років. Міжнародним договором України можуть 

бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, 

форми співробітництва під час кримінального 

провадження» [10]. 

Реалізацію повноважень, що покладаються 

на Міністерство внутрішніх справ, відносно ство-

рення політики держави щодо проблем 

міжнародного співробітництва, а також контро-

лювання втілення політики держави з проблем 

міжнародного співробітництва складовими еле-

ментами апарату Міністерства внутрішніх справ 

реалізує Департамент міжнародного співробіт-

ництва та європейської інтеграції МВС. Щодо 

співробітництва оперативних підрозділів з подо-

лання злочинності відносно моральності з орга-

нами розслідування зарубіжних країн ре-

алізується Департаментом міжнародного 

поліцейського співробітництва Національної 

поліції України. 

Важливою проблемою у подоланні кри-

мінальних правопорушень у сфері банківської 

діяльності є врегулювання та утримання на рівні 

співпраці з різноманітними організаціями 

міжнародного характеру, які не належать до пра-

воохоронних органів, але які в результаті особли-

востей їх роботи може бути відомо про їх 

здійснення, включаючи і надання допомоги осо-

бам, здійснюючи повернення грошових ресурсів 

та компенсацію завданої шкоди. 

Питання співпраці оперативних підрозділів 

захисту економіки Національної поліції щодо 

протидії кримінальним правопорушенням у 

банківській сфері із зарубіжними правоохорон-

ними органами у галузі оперативно-розшукової 

діяльності здійснюється на підставі ст. 5-1 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

[11] та розділу ІХ КПК України [10]. Так, 

співробітництво здійснюється у вигляді:  

- «обміну оперативно значимою, криміна-

лістичною та іншою інформацією прокриміна-

льні правопорушення, що готуються або вчинені, 

причетних до цього осіб та осіб, які розшуку-

ються, а також обміну архівною інформацією із 

зазначених питань;  

- виконання запитів та НСРД доручень;  

- взаємного сприяння в проведенні НСРД, 

спільного здійснення спеціальних операцій;  

- обміну досвідом роботи з питань ОРД, 

сприяння в підготовці, перепідготовці та підви-

щенні кваліфікації кадрів;  

- міжвідомчих наукових досліджень з про-

блем ОРД» [12]. 

Висновки. Отже, вивчення проблеми спів-

праці слідчих підрозділів Національної поліції 

України з органами розслідування зарубіжних 

країн при розслідуванні кримінальних правопо-

рушень у сфері банківської діяльності дає підс-

тави зробити певні висновки.  

Перший висновок полягає в тому, що проти-

дія досліджуваним кримінальним правопорушен-

ням потребує залучення до здійснення визначе-

них заходів великої кількості учасників, перелік 

яких встановлюється залежно від конкретного 

випадку, і звичайно від повноважень визначених 

суб’єктів.  

Другий висновок полягає в тому, що на рівні 

держави в протидії кримінальним правопорушен-

ням у банківській сфері варто розробити ефек-

тивну взаємодію між вищим законодавчим орга-

ном влади та Президентом України, так як саме 

вони започатковують та розбудовують політичне 

спрямування держави у галузі охорони роботи 

банківських структур, органом виконавчої влади 

як тим органом, що забезпечує втілення політики 

держави у названій сфері, і звичайно МВС 

України, НПУ як контролюючими органами за 

беззаперечним виконанням законодавчих при-

писів у зазначеній галузі.  

По-третє, забезпеченням організації 

співпраці слідчих підрозділів із органами роз-

слідування зарубіжних держав займається Депар-

тамент міжнародного співробітництва та євро-

пейської інтеграції Міністерства внутрішніх 

справ та Департамент міжнародного поліцейсь-

кого співробітництва Національної поліції 

України. При зазначеній взаємодії здійснюється 

взаємообмін інформаційними ресурсами щодо 

кримінальних правопорушень у банківській 

сфері, а також допомога і сприяння у про-

вадженні слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових) дій, також проведення 

спільних науково-дослідних заходів. Україна ви-

ступає членом Інтерполу та має укладену Угоду 

про процесуальне та стратегічне співробітництво 

з Європолом, що є підставою для використання 

можливостей названих організацій у розсліду-

ванні кримінальних правопорушень на міжнарод-

ному рівні. 
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У четвертому висновку варто зазначити, що 

взаємодія Національної поліції України з 

міжнародними організаціями відбувається на 

глобальному та регіональному рівнях. Найкращі 

результати проявляються у процесі співпраці 

правоохоронних органів України із Робочим апа-

ратом Укрбюро Інтерполу, мета якої полягає в 

обміні інформаційними ресурсами, встановлення 

осіб, речей та документів, що зафіксовані у базах 

Інтерполу; сприяння у проведенні міжнародного 

розшуку злочинців; здійснення екстрадицій них 

заходів; виконання процесуальних дій на 

міжнародному рівні. Дані види співпраці мають і 

криміналістичне спрямування. Це стосується ін-

формаційної складової, що характеризує до-

сліджувані кримінальні правопорушення та до-

помагає у їх розкритті. Так само із криміналісти-

кою мають зв'язок особи, предмети і документи, 

що знаходяться на обліку у базі Інтерполу, адже 

при цьому здійснюється використання кри-

міналістичних методів діагностики та іденти-

фікації, а також різних напрямків криміналістич-

ної техніки. 
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Abstract 

The aim. The aim of the study was to search for organic changes in the tissues of the spine, which h are the 

cause of pain syndromes in the back and spine. 

Method. MRI was used to diagnose the condition of the muscular corset of the spine and conditions of the 

identified disorders with the localization of pain syndromes in the back and the localization of dystrophic mani-

festations in the vertebrae and intervertebral discs. 

Results. In 70 patients who underwent MRI of areas with pain syndromes in the back, it was shown that 

dystrophic manifestations in the spine are preceded by spastic conditions of the intervertebral muscles, leading to 

disruption of trophism (nutrition and regeneration) of the vertebrae and intervertebral discs, as well as the spine, 

the development of pain syndromes. 

The localization of spastic conditions of the intervertebral muscles coincides with the areas in which people 

experience pain, caused, according to most neurologists, by osteochondrosis of the spine. Osteochondrosis of the 

spine as a dystrophic process is a consequence of the spastic conditions of the muscles that cause disturbances in 

the trophism of the vertebrae and intervertebral discs. 

Conclusions: Spinal osteochondrosis is not a disease, but an irreversible dystrophic process in the vertebrae 

and intervertebral discs. The reasons for the development of dystrophic processes and back pain are spastic con-

ditions in the intervertebral muscles. 

 

Keywords: spine, pain syndromes, MRI, osteochondrosis, muscles, spastic conditions. 

 

Introduction 

The problem of osteochondrosis concerns not only 

doctors trying to treat pain syndromes in the back and 

joints, but also every person. Dystrophic processes in 

the spine are a manifestation of premature aging of hu-

man bone and cartilage tissues. 

Osteochondrosis of the spine according to the the-

ory of Ya. Yu. Popelyansky is credited with many neu-

rological syndromes in the spine and throughout the 

body [4]. The term "osteochondrosis of the spine" has 

practically become synonymous with back pain. MRI 

studies have shown that the term "osteochondrosis" 

corresponds only to dystrophic changes in the vertebral 

bodies and intervertebral discs. In 1995 in Vienna at the 

congress of vertebrologists and orthopedists G. Wolf 

presented a report. He cited the results of a study of 

50,000 patients with lumbosacral radiculopathy. Of 

these, 40% of patients with changes on radiographs did 

not have clinical neurological manifestations. On the 

contrary, 40% of patients had clinical neurological 

symptoms without radiological symptoms. J. Braceford 

[6], having analyzed 10,000 X-ray studies for lumbar 

pain, found osteochondrosis only in 10% of cases. The 

diagnosis, which until recently did not raise doubts - 

"discogenic radiculitis", "lumbosacral radiculitis" or 

"radiculopathy" - was declared untrue [1,2]. 

From the point of view of anatomy, neither oste-

ochondrosis of the spine, nor herniated discs can cause 

pain syndromes in the back, spine and extremities. 

However, neurological syndromes in the back can be 

caused by "tunnel effects" - compression of the spinal 

nerves [3]. At the conference - a school for doctors 

called "Back pain - an interdisciplinary problem", held 

at the 1st Moscow Medical University in 2015 was pre-

sented as the main conclusion on the results of the con-

ference, adopted by all leading experts, the following 

conclusion: Osteochondrosis of the spine is not in-

volved in the occurrence of pain syndromes in the back. 

In 80% of cases, the causes of pain in the spine are not 

known and are not associated with osteochondrosis of 

the spine. Now neurologists have suggested calling 

these pains a nonspecific pain syndrome. Neurologists 

believe that 20% of back pain is caused by herniated 

discs. 

However, this latter is also questioned. Herniated 

intervertebral discs cannot cause compression of the 

nerve roots, since the nerve roots are located at a dis-

tance of one third of the thickness of the vertebra [1,2]. 

These pains should be called specific pain syndrome. 

This study is devoted to the search for the physio-

logical causes of pain syndromes in the back and spine 

and spinal osteochondrosis as a dystrophic process. 

 

The aim: Study of the state of spinal tissues using 

MRI in order to detect abnormalities in tissue struc-

tures, leading to the occurrence of pain syndromes in 

the spine and to the development of osteochondrosis of 

the spine. 

The contingent of the surveyed and research meth-

ods. A comprehensive examination of the condition of 

the muscular corset of the spine was used: 30 MRI ex-

aminations of the spine, 100 manual examinations of 
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the spine with palpation, with the measurement of the 

mobility of the spine segments during functional tests 

and with temperature diagnostics of the paravertebral 

zones were performed and analyzed. The examination 

of the condition of the muscular corset of the spine in-

volved 70 people aged 6 to 80 years who were under-

going treatment or rehabilitation, and 30 patients who 

underwent MRI examinations for pain in the back and 

spine. Statistical data on the study of the patterns of de-

velopment of osteochondrosis using MRI were ob-

tained from the results of examinations of 600 patients.  

Results  

1. Clinical and statistical analysis of degenera-

tive manifestations in the spine We analyzed 600 out-

patient examinations carried out using the methods of 

magnetic resonance imaging in persons who applied to 

the diagnostic department of Clinic № 1 of the Presi-

dential Administration of the Russian Federation for 

pain in the spine. The analysis was carried out on the 

basis of expert opinions on the detection and severity 

of signs of dystrophic changes in the spine (DCS). We 

analyzed the distribution by the spine and the extent of 

the areas of dystrophic changes in the intervertebral 

discs (changes in the quality, density and thickness of 

discs, herniated discs), vertebral bodies (presence of 

outgrowths or changes in the shape of the vertebra, 

Schmorl's hernia, hemangiomas, compression frac-

tures). 

2. Based on the results of the analysis, diagrams 

of the frequencies of manifestations of all types of dys-

trophic changes were constructed for each segment of 

the spine. These conditions were often interpreted by 

doctors as osteochondrosis of the spine. An analysis of 

DCS according to MRI data was carried out for three 

parts of the spine: lumbar (n = 141), thoracic (n = 294) 

and cervical (n = 165) for four age groups: 13 - 21 years 

old, 22 - 35 years old, 36 - 50 years, more than 50 years 

(Fig. 1). 

The general patterns of development of dystrophic 

changes in the spine were established. Comparison for 

all age groups showed that the maximum number of de-

tected DCS in all age groups falls on the following ar-

eas of the spine: in the cervical spine on the vertebrae 

C4, C5, in the thoracic spine on the vertebrae Th7, Th8, 

in the lumbar spine on the vertebrae L4, L5. These areas 

correspond to areas of maximum curvature for each of 

the spine sections. Areas of DCS lesion with a width of 

2 - 3 segments correspond to the age groups of 18 - 35 

years. 

With age, the areas of the spine with the dys-

trophic process expand while maintaining the position 

of the maxima. More than 50% of the detected DCS s 

are in the C3 - C6, Th5 - Th11, and L3 - L5 regions. 

The areas most susceptible to dystrophic processes co-

incide with the areas of maximum curvature of the 

spine in each of the 3 sections. 

In the same areas, spastic conditions were found 

in the intervertebral muscles.
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Figure: 1. Graphs of the frequency of manifestations of dystrophic manifestations in the cervical (A), lumbar (B) 

and thoracic (C) spine for 4 age groups. 

 

2. Study of the state of the spine in patients with 

pain in the spine during MRI examinations of adoles-

cents, we find changes in the image tone of the inter-

vertebral muscles in the area of pain, localized by man-

ual diagnostic methods. We will give three typical ex-

amples of examinations of the spine for reasons of back 

pain. First, let us consider an MRI image of our patient 

- a 17-year-old girl who had suffered from back pain 

throughout the thoracic region for three years (Fig. 2). 

In the area of pain syndrome from 6 to 9 thoracic 

vertebrae, we find a change in the intensity of the image 

of the muscles of the spine towards darkening and thin-

ning of the subcutaneous fat. 

Dystrophic changes in the intervertebral discs are 

in the initial stage. 

Functional tests for the mobility of the spine seg-

ments show that the thoracic spine is blocked (Fig. 3, 

Fig. 4).  

The curvature of the spinal segments relative to 

the adjacent segments is less than 1 degree, while there 

is hypermobility in the thoracolumbar junction, reach-

ing 12 degrees. The hypermobility zone covers a zone 

of 4 vertebral segments and compensates for the immo-

bility of the upper and middle thoracic regions.  

 

 
Figure: 2. MRI of the thoracic spine of our 17-year-old patient.  
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Figure: 3. Functional tests for the mobility of the segments of the spine of a 17-year-old patient.  

 

 

 
Figure: 4. Diagram of the mobility of the segments of the spine of a 17-year-old patient.  

 

In the area of pain syndrome of a young man of 23 

years in the middle thoracic spine, we find the initial 

stage of osteochondrosis of the spine - three interverte-

bral discs with reduced thickness and loss of the nu-

cleus pulposus in the region of 4-6 and 8-9 thoracic ver-

tebrae (Fig. 4). In this area there is a local area with a 

much darker image tone of the muscles of the spine. 

 
Figure: 4. MRI of the thoracic spine of a 23-year-old man with pain in the middle thoracic spine. 
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In a 60-year-old patient with pain in the lumbar 

spine, we find multiple dystrophic changes in the spine 

(Fig. 5). During the examination, the attention of doc-

tors is attracted by 6 discs with a changed structure 

(there is no light pulpous nucleus) and with a reduced 

disc thickness. These are three discs between the 9th 

and 12th thoracic vertebrae and three discs between the 

3rd lumbar vertebra and the sacrum. The surfaces of the 

vertebrae adjacent to the discs (hyaline plates) have sig-

nificant irregularities caused by dystrophic processes in 

the vertebral bodies. The discs between the 12th tho-

racic vertebra and the first lumbar, as well as between 

the first and second, second and third lumbar vertebrae 

are of normal thickness and have a nucleus pulposus 

(light formation in the middle of the disc). Between the 

11th and 12th thoracic vertebrae there is a disc herni-

ation - a protrusion of the disc towards the spinal canal, 

inside which the spinal cord passes. 

 

 
Figure: 5. MRI of the lumbar spine of a 60-year-old patient. 

 

This picture can serve a successful teaching mate-

rial for neurologist and therapist, since it contains all 

stages of dystrophic processes in the spine. 

Formulation of the medical diagnosis: osteochon-

drosis of the thoracic spine in the region of the 9th - 

12th thoracic vertebrae, protrusion of the discs in the 

regions of 11-12 thoracic vertebrae and 4-5 lumbar ver-

tebrae, disc herniation in the region of the 11th thoracic 

vertebra, osteochondrosis of the lumbar the region of 

the third lumbar vertebra - the sacrum, listez - displace-

ment of the 5th lumbar vertebra relative to the sacrum. 

The condition of the muscles of the spine falls out of 

the attention of doctors. In the area of the 12th thoracic 

vertebra - the 4th lumbar vertebra, the muscles of the 

spine have a dark tone without white layers - the inten-

sity of the response is sharply reduced. It was in this 

area that the pain in the lower back was localized. 

Above and below this area, there are muscles with 

white stripes. These are fatty layers between the bun-

dles of muscle fibers. Their presence is a sign of the 

passivity of these muscles and the loss of their contrac-

tility. There is no pain in these areas. 

In the area of the spine with good discs, the inter-

vertebral muscles do not have fat layers, and their struc-

ture has a darker texture than normal muscles. This is a 

sign of high muscle activity, muscle inflammation or 

swelling. It is in this area that the patient experiences 

pain, and not where there is osteochondrosis or disc 
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herniation. Recall that the purpose of the MRI exami-

nation was to find the cause of back pain. 

Two conclusions can be drawn from this study: 

1. The area of pain syndromes does not coincide 

either with areas prone to osteochondrosis of the spine, 

or with areas where there are disc herniation and pro-

trusion. 

2. Localization of the area of pain syndrome cor-

responds to a dark image tone of the muscles of the 

spine without fatty layers. 

Discussion 

 

Osteochondrosis of the spine as a dystrophic pro-

cess in the vertebrae and intervertebral discs begins to 

appear already in adolescence and continues to develop 

throughout life, capturing more and more areas with 

deepening dystrophy. In all age groups, dystrophic pro-

cesses develop in areas with the maximum curvature of 

the spine - lordosis and kyphosis [5].  

Comparison of dystrophic changes in the interver-

tebral muscles in 70 patients who underwent MRI ex-

aminations for the presence of pain syndromes and age 

analysis of the condition of the discs and muscles of the 

spine allows us to reveal the dynamics of the develop-

ment of dystrophic changes in these structures. In child-

hood and adolescence, there are pain syndromes with-

out manifestation of osteochondrosis of the spine. At a 

young age, in the area of pain, the initial stages of oste-

ochondrosis of the spine are found. In adulthood, areas 

of pain syndrome coincide with areas of osteochondro-

sis of the spine. 

In old age, areas with dystrophic muscle condi-

tions appear, coinciding with areas of the spine with os-

teochondrosis, protrusions and disc herniation, but 

without pain. The conclusion from this analysis is age-

related development of dystrophic changes in the spine. 

Initially, long-term, several years, spastic conditions 

develop in the muscles of the spine. They cause back 

pain. 

Spastic conditions of the intervertebral muscles 

make the spine area not flexible - a blockade of a group 

of spinal segments occurs. In areas of blockages, man-

ual diagnostics reveals stiff and painful muscles. Then, 

in the blocked part of the spine, there is a violation of 

the blood supply to the vertebrae due to squeezing of 

blood vessels when passing between stiff muscles and 

a violation of the trophism of the vertebrae. For several 

years, trophic disturbances lead to the development of 

osteochondrosis of the spine: there is a thinning of the 

intervertebral discs, destruction of the nucleus pulpo-

sus, and Schmorl's hernias are formed. In the future, it 

is in these areas that protrusions, disc hernias and com-

pression fractures of the vertebrae occur (compression 

of the vertebral bodies due to the destruction of the 

bone beams) as a result of traumatic injuries of the spi-

nal segments during excessive physical exertion in the 

conditions of already existing dystrophic disorders. 

With age, perennial spastic conditions of the muscles 

lead to dystrophic changes in the structure of the inter-

vertebral muscles. 

Muscles lose elasticity and contractility and mus-

cle fibrosis begins. In this case, the muscles no longer 

contract. The function of ensuring the rigidity of the 

spine is performed by fibrous fibers - the spine becomes 

rigid. In this state, the muscles no longer hurt - pain 

syndromes in areas with osteochondrosis and herniated 

discs disappear. 

Spastic conditions of the intervertebral muscles 

occur as a result of improper exercise regime or stress-

ful situations. We believe that the physiological cause 

of the occurrence of spastic conditions of the interver-

tebral muscles is a violation of the metabolism of mus-

cle fibers, namely: a decrease in the activity of calcium 

pumps in myocytes. These conditions also often occur 

in the muscles of the knee, causing severe and pro-

longed pain.  

These functional disorders in muscle work are 

caused by excessive consumption of starch-containing 

foods and sugar with a lack of vitamin B1 - thiamine. 

This condition should be considered as a western vari-

ant of the disease “beri” or vitamin B1 hypovitaminosis 

(from Sinhalese beri - weakness; synonym: alimentary 

polyneuritis, polyneuritis endemica, B1-avitaminosis). 

Spastic conditions of the muscles of the spine can exist 

for many months and years, leading to the development 

of osteochondrosis as a dystrophic process and to neu-

rological syndromes in the back, lower back and 

throughout the body.  

Conclusions: 

1. Osteochondrosis of the spine is not a disease, 

but an irreversible dystrophic process in the vertebrae 

and intervertebral discs, which develops over the years 

and does not cause either pain or neurological syn-

dromes. 

2. Osteochondrosis of the spine and back pain 

have the same source - spastic conditions in the muscles 

of the spine, which are not a disease, but reversible 

physiological disorders. 

3. Treatment of osteochondrosis by using pain re-

lievers does not eliminate the causes of osteochondro-

sis, since it does not eliminate the spastic conditions of 

the muscles and contributes to the further development 

of dystrophic processes in the spine. 

4. To eliminate spastic conditions in the muscles 

of the spine and in the joints, it is necessary to reduce 

the consumption of foods containing starch and sugar, 

periodically carry out vibration massage of the deep 

muscles of the spine and rubbing with vibration for the 

knee joints. 

5. It is necessary to carry out therapy with vitamin 

B1 and in the future to consume products containing 

this vitamin. 
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Abstract  

Simultaneous operations have now become a daily part of surgical activity. They are modern, reasonable and 

effective surgical interventions, where modern minimally invasive technologies are widely used. As the results of 

our studies have shown, combined surgical interventions, especially those performed from one surgical approach, 

slightly increase the severity of the operation compared to interventions performed for one underlying disease. It 

is significant that simultaneous operations do not lead to severe operational complications. The time required to 

perform a simultaneous operation is less than the total time required to perform each operation separately. Per-

forming simultaneous operations slightly increases the duration of the operation, but at the same time, the average 

length of stay of patients in the hospital is maintained and the direct costs of treating patients are reduced. However, 

it should be remembered that, despite the significant advantages of simultaneous operations, they must be per-

formed according to strict indications and by a sufficiently highly qualified surgeon. 

Аннотация 

Симультанные операции в настоящее время стали повседневной частью хирургической деятельности. 

Они являются современными, обоснованными и эффективными хирургическими вмешательствами, где 

широко используются современные малоинвазивные технологии. Как показали результаты наших иссле-

дований, сочетанные хирургические вмешательства, особенно выполненные из одного операционного до-

ступа, незначительно повышают тяжесть операции по сравнению с вмешательствами, производимыми по 

поводу одного основного заболевания. Весьма показательно, что симультанные операции не приводят к 

тяжелым операционным осложнениям. Время, необходимое для выполнения симультанной операции 

меньше, чем суммарное время, необходимое для выполнения каждой операции в отдельности. Выполне-

ние симультанных операций незначительно увеличивает продолжительность операции, но при этом со-

храняются средние сроки пребывания больных в стационаре и уменьшаются прямые затраты на лечение 

больных.  
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Введение.  

В последнее время отмечается тенденция к 

увеличению сочетанных заболеваний, проводимых 

более всего в высокоразвитых индустриальных 

странах. 

С увеличением возраста человека происходит 

своеобразное «накопление» болезней и отмечается 

множественность патологических процессов. В 

среднем, у мужчин старше 60 лет регистрируется 4-

3 заболевания, а у женщин того же возраста – 5-2. 

Каждые последующие 10 лет к ним прибавляется 

еще по 1-2 болезни(8). Однако, увеличение продол-

жительности жизни населения, совершенствование 

диагностических методик, повышение качества 

анестезиологического и реанимационного пособия 

и широкое внедрение малоинвазивных вмеша-

тельств привело к тому, что в мире наметился за-

метный рост интереса хирургов к сочетанным опе-

рациям. Данный вид операций избавляет больного 

от повторного вмешательства, приносит положи-

тельный экономический эффект, связанный с со-

кращением койко-дней, дублированием одних и тех 

же медикаментов. Также важное значение для боль-

ного имеет психологический эффект, оказывающий 

решающее влияние на исход операции. 

Сочетанная патология встречается у каждого 

третьего больного хирургического профиля, од-

нако, как ни парадоксально, несмотря на накоплен-

ное большое число клинических наблюдений, си-

мультанные операции выполняются в среднем 

всего у 6% больных с патологией, требующей хи-

рургического вмешательства, тогда как необходи-

мость в проведении таковых, по данным ВОЗ, со-

ставляет 20-30%(12,4). 

Идея выполнения нескольких операций в один 

момент возникла уже давно. Первое упоминание о 

коррекции двух заболеваний при одном хирургиче-

ском вмешательствеотносят еще к 1735 году. Осно-

ватель госпиталя Святого Георгия в Англии коро-

левский хирург Claudius Amyand, оперируя флег-

мону пахово-мошоночной грыжи у мальчика 11 

лет, обнаружил в грыжевом мешке гангренозный 

перфорированный аппендикс и выполнил аппенд-

эктомию и пластику брюшной стенки лигатурным 

способом(4,6). В последующем операции, выпол-

ненные через один или несколько доступов после-

довательно в одно вмешательство по поводу двух, 

и более заболеваний получили название симультан-

ных от французского слова simultane - одновре-

менно. В 1976 году Л.И.Хнох и И.Х.Фельтшинер 

дали определение симультанным операциям “это 

такие хирургические вмешательства, которые вы-

полнены на разных органах”. Они же выделили ос-

новной и симультанные этапы операций, и дали мо-

дифицированную классификацию этих вмеша-

тельств(9,10,11,14).Основным этапом была 

обозначена операция, направленная на устранение 

наиболее опасного патологического процесса неза-

висимо от дооперационной диагностики, операци-

онных доступов, порядка проведения основного и 

сопутствующего вмешательства. Симультанными 

этапами названы хирургические вмешательства, 

проводимые под единым анестезиологическим 

обеспечением по поводу таких заболеваний, кото-

рые напрямую не связаны с основными. 

Перед выполнением симультанного хирурги-

ческого вмешательства в каждом конкретном слу-

чае проводится оценка необходимости и целесооб-

разности выполнения хирургического вмешатель-

ства, а также оценить операционные и 

анестезиологические риски. Плановая хирургия 

раскрывает широкие перспективы для выполнения 

сочетанных операций. По данным ряда авторов уве-

личение объема оперативного вмешательства при 

сочетанных операциях не оказывает существенного 

влияния на частоту послеоперационных осложне-

ний и показатели летальности(3,5,13,15). 

Не так однозначно отношение к сочетанным 

операциям, выполняемым при острой хирургиче-

ской патологии: оно колеблется от полного непри-

ятия до признания допустимости при благоприят-

ных условиях и состоятельности компенсаторных 

возможностей организма(7). Чего опасается хи-

рург, отказываясь от операций по поводу сопут-

ствующих хирургических заболеваний при выпол-

нении неотложного оперативного лечения? Во-пер-

вых, осложнений со стороны сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, почек, печени и т.д. Во-вто-

рых – инфекционных осложнений, сводящих на нет 

все старания по лечению сочетанной патологии и 

ухудшающих состояние пациента. 

Следует отметить, что если одни исследова-

тели указывают на необходимость расширения по-

казаний к этим операциям, отмечая их положитель-

ные качества, то другиеочень осторожно подходят 

к этому вопросу, обосновывая свои взгляды высо-

ким процентом осложнений, и указывают, что эти 

операции должны выполняться хирургом высокой 

квалификации и только по очень строгим показа-

ниям(1). 

Вместе с тем, показания и противопоказания к 

сочетанным операциям, как указывают многие ис-

следователи, в хирургии разработаны недоста-

точно, а мнения, высказанные по этому поводу, не-

редко противоречивы(8). 

Методика.  

В Областной клинической больнице г. Кара-

ганды на базе кафедры хирургических болезней 

НАО МУК в период с 01.01.2010 по 31.12.2020 года 

было проведено 147 симультанных оперативных 

вмешательств. В ходе исследования был проведен 

анализ истории болезни данных пациентов. Возраст 

пациентов варировал от 18 до 76 лет. В возрасте от 

18 до 30 лет было 18 больных (12,2%), от 31 до 40 

лет – 34 (23,1%). Наиболее многочисленную группу 

составили лица в возрасте от 41 до 50 лет – 57 

(38,8%) больных. Больных в возрасте от 51 до 60 

лет было 36 (24,5%), старше 60 лет – 2 (1,4%). У 32 

(21,8%) пациентов были установлены еще и сопут-
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ствующие заболевания, среди которых преобла-

дали ишемическая болезнь сердца, гипертониче-

ская болезнь, сахарный диабет 2 типа, ожирение, 

анемия, гепатит, тиреодитит, варикозное расшире-

ние вен нижних конечностей, врожденный порок 

сердца. У 124 (84,35%) больных в предоперацион-

ном периоде диагностированы основное и сопут-

ствующее хирургическое заболевание и, соответ-

ственно, объем лапароскопической операции был 

запланированным. В остальных 23 (15,65%) наблю-

дениях сочетанные патологии были выявлены в ре-

зультате интраоперационной ревизии органов 

брюшной полости. Из 147 (100%) больных 21 

(14,28%) в анамнезе ранее перенесли лапаротомию. 

В 6 (4,08%) случаях при лапароскопическом вме-

шательстве выявлена спаечная болезнь. В анамнезе 

из 6 (4,0%) больных у 2 (1,4%) пациентов ранее 

были 2 лапаротомии, у 3 (2,05) пациентов - одна ла-

паротомия. 

Всем больным было проведено общее клини-

ческое обследование, тщательно собирался 

анамнез, формировался план дополнительных об-

следований, в том числе с привлечением смежных 

специалистов. Согласно «Стандарта организации 

оказания хирургической помощи в Республике Ка-

захстан», диагностический алгоритм состоял из фи-

зикальных, лабораторных, рентгенологических и 

послеоперационных ультразвуковых исследований 

органов брюшной полости и малого таза (2).Пред-

операционная подготовка больных проводилась в 

соответствии с исходным состоянием больного, 

учитывались объективные параметры, влияющие 

нариск возникновения осложнений в послеопера-

ционном периоде. Подготовка больного к операции 

состояла из психологического и общесоматиче-

ского компонентов. Проводилось обследование си-

стем жизнеобеспечения, состояние гомеостаза, осу-

ществляется коррекция выявленных нарушений 

функций органов и систем, санация очагов хрони-

ческой инфекции. При необходимости назначили 

инфузионную, антибактериальную, дезинтоксика-

ционную терапию.  

При планировании сочетанных операций пред-

варительно проводилась беседа и объяснялись пре-

имущества симультанных операций, обсуждались 

возможности доступа, если планировалось делать 

операцию в два доступа. Все больные после прове-

дения бесед с ними и объяснения преимуществ си-

мультанных операций дали согласие на операцию. 

Основная часть.  

Результаты проведеных симультанных опера-

ций сопоставлены с результатами соответствую-

щих моноопераций. Очередность вмешательств на 

разных органах выполнялась по правилам антисеп-

тики в хирургии «от чистого – к инфицирован-

ному».Самую большую группу по сочетанным за-

болеваниям составили больные с патологией желч-

ного пузыря которым произвели холецистэктомию 

128 (87,04%), именно она была основной операцией 

и в большинстве случаев сочеталась с другими опе-

ративными вмешательствами.  

Из общего количества наблюдений (147 боль-

ных) по характеру сочетанных хирургических забо-

леваний больные распределились следующим об-

разом: 

- 81 (55,1%) пациентов с диагнозомгрыжа пи-

щеводного отверстия диафрагмы и хронический 

калькулезный холецистит, которым выполнили си-

мультанную операцию –лапароскопическую фун-

допликацию по Ниссону с куррографией + холе-

цистэктомия;  

- 10 (6,8%) пациентов с диагнозомострый ап-

пендицит и разрыв кисты ячника, которым выпол-

нили лапароскопическую аппендэктомию + тубэк-

томию;  

- 6 (4,08%) пациентов с диагнозомкиста печени 

и хронический калькулезный холецистит, которым 

выполнили лапароскопическое иссечение кисты 

печены и холецистэктомию;  

- 2 (1,36%) больных с диагнозомкиста селе-

зенки и хронический калькулезный холецистит. Им 

выполнили лапароскопическое иссечение кисты се-

лезенки и холецистэктомию;  

- 9 (6,12%) пациентов с диагнозом киста почки 

и нефроптоз 3-4 степени, которым выполнили лапа-

роскопическое иссечение кисты почки + нефропек-

сию. 

- 39 (26,5%) больных с диагнозомхронический 

калькулезный холецистит в сочетании с вентраль-

ной грыжей составили. Этим пациентам была про-

ведена холецистэктомия + гернопластика. 

Во всех случаях симультанных вмешатель-

ствах первым следовало оперативное вмешатель-

ство по поводу основного заболевания. После окон-

чания первого этапа, при отсутствии противопока-

заний производилось сопутствующее 

вмешательство. Герниопластика выполнялась от-

крытым способом. В двух случаях (5,1%)при гер-

ниопластике послеоперационной вентральной 

грыжи применили полипропиленовый протез. Для 

сочетанного вмешательства на печени достаточ-

ным было четырех установленных троакаров. Для 

лапароскопических гинекологических вмеша-

тельств устанавливали дополнительный троакар в 

левой подвздошной области (в трех случаях потре-

бовался шестой троакар – в правой подвздошной 

области). Летальных случаев не было. У одного 

больного (0,7%) было поражение троакаром ниж-

ней эпигастральной артерии, в связи с чем, в после-

дующем было проведено расширение операцион-

ной раны и перевязка сосудов. В 3 (2,04%) случаях 

осуществилась конверсия по причине холедохоли-

тиаза, диагностированного интраоперационно.  

В раннем послеоперационном периоде у 16 

(10,9%) пациентов возникли различные осложне-

ния.Нагноение раны наблюдалось у 13 пациентов 

(8,8%), желчеистечение – у 2 (1,36%) пациентов, ча-

стичная спаечная кишечная непроходимость отме-

чена у одного 1 (0,7%). Все осложнения разрешены 

консервативным путем. У 14 (9,5%) пациентов в ре-

зультате раздражения диафрагмального нерва воз-

никли послеоперационные боли в правом подребе-

рье, которые разрешились самостоятельно, без при-

менения каких-либо лекарственных средств. У 
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остальных 131 (89,1%) больных послеоперацион-

ный период протекал без осложнений. Отсутствие 

послеоперационных осложнений со стороны брон-

холегочной системы мы связываем с ранней акти-

визацией больных. 

Нами определена средняя продолжительность 

операций и при этом установлено, что продолжи-

тельность операций «лапароскопическая фундо-

пликация по Ниссону с крурографией + холе-

цистэктомия» составила 92 ± 12,3 минуты, «холе-

цистэктомия + герниопластика» - 84 ± 8,4 минуты, 

«лапароскопическая аппендэктомия + тубэктомия» 

- 87 ± 8,2 минуты. Средняя продолжительность вы-

полнения операции «лапароскопическое иссечение 

кисты печены + холецистэктомия» равнялась 78 ± 

9,8 минуты, «лапароскопическое иссечение кисты 

почки + нефропексия» - 82 ± 8,2 минуты и «лапаро-

скопическое иссечение кисты селезенки + холе-

цистэктомия» – 83 ± 9,8 минуты. Средняя продол-

жительность лапароскопической нефропексии по 

нашим данным составляет 50-60 минуты. Для иссе-

чения кисты почки в среднем требовалось 135 ми-

нут, традиционная холецистэктомия по поводу 

калькулезного холецистита в среднем продолжа-

лась 58±5,4 минуты, аппендэктомия длилась 38 ± 

11,4 минуты, лапароскопическое иссечение кисты 

почки и печени заняло 60 ± 12,6 минуты, лапаро-

скопическая фундупликация по Нисону с крурогра-

фией длилась 55 ± 9,3 минуты, герниопластика- 58 

± 8 минут.  

Выводы. 

На основании выше приведенных данных 

можно сделать заключение, что симультанные опе-

рации с применением современных малоинвазив-

ных технологийявляются обоснованными и эффек-

тивными хирургическими вмешательствами. Как 

показали результаты наших исследований, после-

операционные осложнения чаще всего возникали у 

больных среднегои пожилого возраста.Это в боль-

шей степени было связано с наличием сопутствую-

щих заболеваний. Было выяснено, что время, необ-

ходимое для выполнения симультанной операции 

меньше, чем суммарное время, необходимое для 

выполнения каждой операции в отдельности. Од-

нако, следует помнить что, несмотря на существен-

ные преимущества симультанных операций, они 

должны выполняться по строгим показаниям и хи-

рургом высокой квалификации. 
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Abstract 
Studies have shown that intragastric administration of Kartulex to pregnant females at the studied dose of 

12.9 mcg/kg did not affect the weight gain of pregnant females compared with the control. Such criteria for as-

sessing the embryotoxicity of Kartulex as the duration of pregnancy, the number of live fetuses, implantation sites, 

yellow bodies, indicators of pre- and post-implantation death, as well as embryo body weight and craniocaudal 

size in pregnant rats treated with the drug at the studied dose of 12.9 mcg/kg did not statistically significantly differ 

from the corresponding indicators in animals of the control group. Macroscopic examination and microanatomic 

examination (standard Wilson-Dybin incisions) of fetuses exposed to Kartulex in the prenatal period at a tested 

dose of 12.9 mcg/kg did not reveal any deformities or malformations of internal organs in the experimental and 

control groups. When analyzing total preparations stained with alizarin to study the development of the bone sys-

tem in rat fetuses exposed to Kartulex in the prenatal period at a tested dose of 12.9 mcg/kg, skeletal malformations 

and ossification delays of ossification points were not detected. With intragastric administration of Kartulex at a 

dose of 12.9 mcg/kg from the 1st to the 20th day of pregnancy to rats, the effect of the drug on the number of born 

baby rats was not established. However, the percentage of stillborn baby rats and postnatal mortality rates in the 

experimental group were slightly higher than the control ones. The dynamics of the body weight of the rats during 

the first month of life did not differ from the corresponding indicators in the control. The development of offspring 

during the entire observation period according to other accepted parameters (covering with wool, appearance of 

incisors, opening of the eyes, detachment of the auricles, opening of the vagina, lowering of the testicles, time of 

maturation of reflexes, etc.) took place without deviation from the terms characteristic of the normal physiological 

development of animals of this species. Kartulex at a tested dose of 12.9 mcg/kg (30 times the estimated therapeutic 

dose for humans) when administered intragastrically to pregnant rats from day 1 to day 20 of gestation does not 

significantly affect the dynamics of body weight of pregnant rats and the duration of pregnancy. The effect of 

cartulex on the number of live fetuses, body weight of embryos, their cranio-caudal size, and postnatal develop-

ment of baby rats has not been established. In the experimental group, the percentage of stillborn baby rats and 

postnatal mortality rates were slightly higher. In the tested dose, the drug did not cause any deformities and mal-

formations of embryos. Thus, at the tested dose of 12.9 mcg/kg (30 times the estimated highest daily therapeutic 

dose for humans), Kartulex, when administered intragastrically to pregnant rats, does not have embryotoxic and 

teratogenic properties. 

Аннотация 
Проведенные исследования показали, что внутрижелудочное введение беременным самкам карту-

лекса в исследуемой дозе 12,9 мкг/кг не влияло на прибавку массы тела беременных самок по сравнению 

с контролем. Такие критерии оценки эмбриотоксичности картулекса, как продолжительность беременно-

сти, количество живых плодов, мест имплантации, желтых тел, показатели пред- и постимплатационной 

гибели, а также массы тела эмбрионов и краниокаудальный размер у бересенных крыс, получавших пре-

парат в исследуемой дозе 12,9 мкг/кг статистически достоверно не отличались от соответствующих пока-

зателей у животных контрольной группы. При макроскопическом осмотре и микроанатомическом иссле-

довании (стандартные разрезы по Вильсону-Дыбину) плодов, подвергавшихся в пренатальном периоде 

воздействию картулекса в испытанной дозе 12,9 мкг/кг, не выявлено каких-либо уродств или пороков раз-

вития внутренних органов в опытной и контрольной группах. При анализе тотальных препаратов, окра-

шенных ализарином, для изучения развития костной системы у крысиных плодов, подвергавшихся в пре-

натальном периоде воздействию картулекса в испытанной дозе 12,9 мкг/кг, не выявлены пороки развития 

скелета и задержки оссификации точек окостенения. При внутрижелудочном введении картулекса в дозе 

12,9 мкг/кг с 1 по 20 день беременности крысам не установлено влияния препарата на количество родив-

шихся крысят. Однако процент мертворожденных крысят и показатели постнатальной смертности в опыт-

ной группе были несколько выше контрольных. Динамика массы тела крысят на протяжении первого ме-

сяца жизни не отличалась от соответствующих показателей в контроле. Развитие потомства в течение 
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всего периода наблюдения по другим принятым параметрам (покрытие шерстью, появление резцов, от-

крытие глаз, отлипание ушных раковин, открытие вагины, опускание яичек, время созревания рефлексов 

и др.) проходило без отклонения от сроков, характерных для нормального физиологического развития жи-

вотных этого вида. Картулекс в испытанной дозе 12,9 мкг/кг (30-кратная предполагаемая терапевтическая 

доза для человека) при внутрижелудочном введении беременным крысам с 1 по 20 день гестации суще-

ственно не влияет на динамику массы тела беременных крыс и продолжительность беременности. Не уста-

новлено влияния картулекса на количество живых плодов, массу тела эмбрионов, их кранио-каудальный 

размер, постнатальное развитие крысят. В опытной группе несколько выше был процент мертворожден-

ных крысят и показатели постнатальной смертности. В испытанной дозе препарат не вызывал каких-либо 

уродств и пороков развития эмбрионов. Таким образом, в испытанной дозе 12,9 мкг/кг (30-кратная пред-

полагаемая высшая суточная терапевтическая доза для человека) картулекс при внутрижелудочном введе-

нии беременным крысам не обладает эмбриотоксическими и тератогенными свойствами. 

 

Keywords: embryotoxic and teratogenic properties, Kartulex, toxicological examination. 

Ключевые слова: эмбриотоксические и тератогенные свойства, картулекс, токсикологическое иссле-

дование. 

 

Введение.  
Проблема резистентных инфекций имеет не 

только клинические (повышение смертности, в том 

числе среди лиц трудоспособного возраста, инвали-

дизация пациентов), но и экономические послед-

ствия. Так на уровне системы здравоохранения до-

полнительные расходы связаны с увеличением по-

требления ресурсов системы здравоохранения 

(дополнительные дни в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, пролонгация госпитализа-

ции, дополнительные диагностические исследова-

ния, оперативные вмешательства и т.д.), на уровне 

общества экономические потери связаны в том 

числе с неэффективностью других медицинских 

технологий, применение которых сопровождается 

назначением антимиробных препаратов (транс-

плантации костного мозга, выхаживание новорож-

денных с низкой массой тела и так далее) [1]. 

В связи с этим актуальной задачей современ-

ной медицины является создание новых высокоэф-

фективных лекарственных средств, обладающих 

выраженными фармакологическими свойствами, 

не вызывающих нежелательных побочных эффек-

тов, привыкания к ним и применяемых как самосто-

ятельно, так и совместно с другими препаратами. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что препарат картулекс проявляет высо-

кую антимикробную активность в экспериментах in 

vitro и in vivo.  

В этой связи является актуальным изучение 

безопасности препарата картулекс с использова-

нием современных методов. 

 

Материалы и методы.  
Исследования эмбриотоксичности и терато-

генности картулекса проведены на 36 беременных 

крысах линии Wistar, которые были разделены на 2 

группы по 18 животных в каждой: 1 группа – кон-

троль; 2 группа – картулекс в дозе 12,9 мкг/кг, что 

составляет 30-ти кратную предполагаемую суточ-

ную терапевтическую дозу для человека. 

Картулекс разводили в воде и вводили крысам 

в желудок в объеме 1-2 мл в течение всей беремен-

ности (с первого дня до родов) 1 раз в сутки. 

Контрольные животные ежедневно с 1 дня бе-

ременности до родов получали соответствующее 

количество воды. 

На 20 день беременности проводили эвтана-

зию 70 % беременных крыс дислокацией шейных 

позвонков с последующим исследованием костного 

скелета и внутренних органов плодов, а также опре-

деления показателей предимплантационной и пост-

имплатационной гибели по формулам: 

 

 
 

После оценки жизнеспособности плодов, опре-

деления их массы, проводили анализ внешних ано-

малий (подкожные кровоизлияния, отек подкожной 

клетчатки) и пороков развития (искривление конеч-

ностей и позвоночного столба, изменения глазных 

яблок, ушных раковин). После наружного осмотра 

плодов, одну группу плодов (примерно 2/3) фикси-

ровали в 96 % спирте и после просветления раство-

ром щелочи, промывания водой, окрашивали али-

зарином, обезвоживали в различных смесях глице-

рина с 96 % спиртом и использовали для изучения 

костного скелета по Доусону. Другую группу пло-

дов (примерно 1/3) фиксировали в жидкости Буэна 

и использовали для изучения внутренних органов 

на микроанатомических срезах по Вильсону-Ды-

бану (на уровне вибрисс, глазных яблок, боковых и 

четвертого желудочков головного мозга, выше пе-

редних лап, ниже передних лап, на уровне сердца и 

легких, желудка, печени, почек), также проводили 
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исследование мочевого пузыря, мочеточников и ор-

ганов репродуктивной системы. 30 % от общего ко-

личества беременных самок оставляли на роды, по-

сле которых в течение первого месяца постнаталь-

ного периода проводили изучение смертности, 

динамики массы тела и физического развития кры-

сят. 

 

Результаты и обсуждение.  

Исследования эмбриотоксичности и терато-

генности картулекса проведены на 36 беременных 

крысах линии Wistar, которые были разделены на 2 

группы по 18 животных в каждой: 1 группа – кон-

троль; 2 группа – картулекс в дозе 12,9 мкг/кг, что 

составляет 30-ти кратную предполагаемую суточ-

ную терапевтическую дозу для человека. 

Картулекс разводили в воде и вводили крысам 

в желудок в объеме 1-2 мл в течение всей беремен-

ности (с 1 по 20 день) 1 раз в сутки. 

Контрольные животные ежедневно с 1 дня бе-

ременности до родов получали соответствующее 

количество воды. 

Внутрижелудочное введение беременным сам-

кам картулекса в исследуемой дозе 12,9 мкг/кг не 

влияло на прибавку массы тела беременных самок 

по сравнению с контролем (таблица 1). 

Таблица 1. 

Динамика массы тела беременных крыс (% к исходной). 

Группы животных 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

1 – контроль 123,8±1,9 136,7±2,2 145,7±2,8 

2 – картулекс, 12,9 мкг/кг 116,9±1,6 134,5±2,5 139,8±2,3 

 

Такие критерии оценки эмбриотоксичности 

картулекса, как продолжительность беременности, 

количество живых плодов, мест имплантации, жел-

тых тел, показатели пред- и постимплатационной 

гибели, а также массы тела эмбрионов и краниока-

удальный размер у бересенных крыс, получавших 

препарат в исследуемой дозе 12,9 мкг/кг статисти-

чески достоверно не отличались от соответствую-

щих показателей у животных контрольной группы 

(таблица 2). 

Таблица 2. 

Показатели эмбриотоксического действия картулекса в дозе 12,9 мкг/кг при внутрижелудочном 

введении крысам с 1 по 20 сутки беременности. 

Исследуемые показатели Группы животных 

 1 – контроль 2 – картулекс, 

12,9 мкг/кг 

Продолжительность беременности, (сутки) 24,5±0,2 24,7±0,2 

Количество эмбрионов на 1 крысу 9,5±1,3 8,9±0,9 

Количество мест имплантации на 1 крысу 10,0±1,2 9,6±0,7 

Количество желтых тел на крысу  11,5±0,5 10,5±0,5 

Предимплантационная гибель, % 13,5 8,0 

Постимплантационная гибель, % 8,0 8,6 

Краниокаудальный размер плода, см 3,3±0,1 3,1±0,1 

Масса плода, г 3,0±0,1 2,6±0,2 

 

При макроскопическом осмотре и микроанато-

мическом исследовании (стандартные разрезы по 

Вильсону-Дыбину) плодов, подвергавшихся в пре-

натальном периоде воздействию картулекса в ис-

пытанной дозе 12,9 мкг/кг, не выявлено каких-либо 

уродств или пороков развития внутренних органов 

в опытной и контрольной группах (таблица 3). 

Таблица 3.  

Аномалии развития и кровоизлияния у плодов на 20 сутки  

пренатального периода. 

Исследуемые показатели Группы животных 

1 – контроль 2 – картулекс, 12,9 мкг/кг 

Внешние гематомы, абс. 0 0 

Кровоизлияние в брюшную полость, абс. 0 0 

Общий отек эмбриона, абс. 0 0 

Гематома в ткани тела, абс.  0 1 (4,2%) 

Гидронефроз, абс. 0 0 

Недоразвитие плода, абс. 1 (4%) 1 (4,2%) 

Кровоизлияние в перикард, абс. 2 (8%) 0 

 

При анализе тотальных препаратов, окрашен-

ных ализарином, для изучения развития костной 

системы у крысиных плодов, подвергавшихся в 

пренатальном периоде воздействию картулекса в 

испытанной дозе 12,9 мкг/кг, не выявлены пороки 

развития скелета и задержки оссификации точек 

окостенения (таблица 4). 
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Таблица 4.  

Показатели развития костного скелета плодов на 20 сутки 

пренатального развития. 

Отсутствие центров оссификации в скелетах Группы животных 

плодов 1 – контроль 2 – картулекс, 

12,9 мкг/кг 

Грудина, абсолютное количество на помет 2,5 2,4 

Подъязычная кость, % 0 0 

Передняя конечность, %   

2-я пястная кость  8,3 7,1 

3-я пястная кость 0 1,6 

4-я пястная кость 0 0 

Задняя конечность, %   

2-я плюсневая кость 6,5 6,4 

3-я плюсневая кость 6,5 6,4 

4-я плюсневая кость 6,5 6,4 

Кости туловища   

седалищная 0 0 

подвздошная 0 0 

лонная 0 0 

 

При внутрижелудочном введении картулекса в 

дозе 12,9 мкг/кг с 1 по 20 день беременности кры-

сам не установлено влияния препарата на количе-

ство родившихся крысят. Однако процент мертво-

рожденных крысят и показатели постнатальной 

смертности в опытной группе были несколько 

выше контрольных. Динамика массы тела крысят 

на протяжении первого месяца жизни не отлича-

лась от соответствующих показателей в контроле 

(таблица 6). 

Таблица 6. 

Показатели постнатального развития крысят, подвергавшихся в пренатальном периоде (1-20 

сутки беременности) воздействию картулекса в дозе 12,9 мкг/кг. 

Изучаемые показатели Группы животных 

 1 – контроль 2 – картулекс, 

12,9 мкг/кг 

Количество родившихся крысят на 1 крысу (мерт-

ворожденных крысят, %) 

9,2±0,5 (0) 8,8±0,9 (3,6%) 

Постнатальная смертность, % 3,6% 7,1% 

Масса тела крысят, г   

при рождении 6,6±0,3 6,5±0,3 

7 сутки жизни 15,0±0,9 14,5±0,5 

14 сутки жизни 28,3±1,1 25,4±0,8 

21 сутки жизни 35,0±1,8 35,0±1,8 

 

Развитие потомства в течение всего периода 

наблюдения по другим принятым параметрам (по-

крытие шерстью, появление резцов, открытие глаз, 

отлипание ушных раковин, открытие вагины, опус-

кание яичек, время созревания рефлексов и др.) 

проходило без отклонения от сроков, характерных 

для нормального физиологического развития жи-

вотных этого вида. 

Картулекс в испытанной дозе 12,9 мкг/кг (30-

кратная предполагаемая терапевтическая доза для 

человека) при внутрижелудочном введении бере-

менным крысам с 1 по 20 день гестации суще-

ственно не влияет на динамику массы тела беремен-

ных крыс и продолжительность беременности. Не 

установлено влияния картулекса на количество жи-

вых плодов, массу тела эмбрионов, их кранио-ка-

удальный размер, постнатальное развитие крысят. 

В опытной группе несколько выше был процент 

мертворожденных крысят и показатели постнаталь-

ной смертности. В испытанной дозе препарат не 

вызывал каких-либо уродств и пороков развития 

эмбрионов. 

 

Заключение. 
Проведенные исследования показали, что 

внутрижелудочное введение беременным самкам 

картулекса в исследуемой дозе 12,9 мкг/кг не вли-

яло на прибавку массы тела беременных самок по 

сравнению с контролем. 

Такие критерии оценки эмбриотоксичности 

картулекса, как продолжительность беременности, 

количество живых плодов, мест имплантации, жел-

тых тел, показатели пред- и постимплатационной 

гибели, а также массы тела эмбрионов и краниока-

удальный размер у бересенных крыс, получавших 

препарат в исследуемой дозе 12,9 мкг/кг статисти-

чески достоверно не отличались от соответствую-

щих показателей у животных контрольной группы. 

При макроскопическом осмотре и микроанато-

мическом исследовании (стандартные разрезы по 
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Вильсону-Дыбину) плодов, подвергавшихся в пре-

натальном периоде воздействию картулекса в ис-

пытанной дозе 12,9 мкг/кг, не выявлено каких-либо 

уродств или пороков развития внутренних органов 

в опытной и контрольной группах. 

При анализе тотальных препаратов, окрашен-

ных ализарином, для изучения развития костной 

системы у крысиных плодов, подвергавшихся в 

пренатальном периоде воздействию картулекса в 

испытанной дозе 12,9 мкг/кг, не выявлены пороки 

развития скелета и задержки оссификации точек 

окостенения. 

При внутрижелудочном введении картулекса в 

дозе 12,9 мкг/кг с 1 по 20 день беременности кры-

сам не установлено влияния препарата на количе-

ство родившихся крысят. Однако процент мертво-

рожденных крысят и показатели постнатальной 

смертности в опытной группе были несколько 

выше контрольных. Динамика массы тела крысят 

на протяжении первого месяца жизни не отлича-

лась от соответствующих показателей в контроле. 

Развитие потомства в течение всего периода 

наблюдения по другим принятым параметрам (по-

крытие шерстью, появление резцов, открытие глаз, 

отлипание ушных раковин, открытие вагины, опус-

кание яичек, время созревания рефлексов и др.) 

проходило без отклонения от сроков, характерных 

для нормального физиологического развития жи-

вотных этого вида. 

Картулекс в испытанной дозе 12,9 мкг/кг (30-

кратная предполагаемая терапевтическая доза для 

человека) при внутрижелудочном введении бере-

менным крысам с 1 по 20 день гестации суще-

ственно не влияет на динамику массы тела беремен-

ных крыс и продолжительность беременности. Не 

установлено влияния картулекса на количество жи-

вых плодов, массу тела эмбрионов, их кранио-ка-

удальный размер, постнатальное развитие крысят. 

В опытной группе несколько выше был процент 

мертворожденных крысят и показатели постнаталь-

ной смертности. В испытанной дозе препарат не 

вызывал каких-либо уродств и пороков развития 

эмбрионов. 

Таким образом, в испытанной дозе 12,9 мкг/кг 

(30-кратная предполагаемая высшая суточная тера-

певтическая доза для человека) картулекс при внут-

рижелудочном введении беременным крысам не 

обладает эмбриотоксическими и тератогенными 

свойствами. 
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Abstract 

Periarticular fractures of the proximal humerus in children account for up to 14% of all skeletal trauma. The 

choice of treatment method - conservative or surgical - depends on the age of the patient, the degree of displace-

ment of fragments and the mechanism of injury. The paper presents a method for the treatment of fractures of the 

proximal humerus in children and adolescents. 

Аннотация 

Околосуставные переломы проксимального отдела плечевой кости у детей составляют до 14% всей 

скелетной травмы. Выбора метода лечения - консервативный или оперативный - зависит от возраста па-

циента, степени смещения отломков и механизма получения травмы. В работе представлен способ лечения 

переломов проксимального отдела плечевой кости у детей и подростков. 

 

Keywords: fractures of the proximal humerus, surgical treatment 

Ключевые слова: переломы проксимального отдела плечевой кости, хирургическое лечение 
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Околосуставные переломы проксимального 

отдела плечевой кости у детей это одна из самых 

часто встречающихся травм верхней конечности, и 

составляют до 14% всей скелетной травмы детского 

возраста (2, 3, 5). Данные литературы отечествен-

ных и зарубежных источников показывают, что ра-

бот посвященных лечению повреждений прокси-

мального отдела плечевой кости достаточно мало. 

До сих пор нет однозначного мнения о механизме 

получения перелома проксимального отдела плече-

вой кости у детей и степени возможного смещения 

отломков. Так же нет стандартного и единого мне-

ния о клинико-рентгенологическом обследовании 

пациентов с переломом проксимального отдела 

плечевой кости. Что касаемо выбора метода кон-

сервативного или оперативного лечения многое за-

висит от возраста пациента, степени смещения от-

ломков и механизма получения травмы. Учитывая 

вышесказанное, выбор тактики лечения пациента с 

переломом проксимального отдела плечевой кости 

должен быть индивидуальным (1, 4). 

В детском травматолого-ортопедическом от-

делении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2015 по 2020 гг. с 

переломами проксимального отдела плечевой 

находилось 78 пациентов в возрасте от 7 до 17 лет. 

Все пациенты все проходили стандартное клинико-

рентгенологическое обследование в условиях при-

емного отделения. И в зависимости от степени сме-

щения применялось оперативное или консерватив-

ное лечение. 

Нами был применен в клинической практике 

способ лечения переломов проксимального отдела 

плечевой кости у детей и подростков (6). Данный 

способ заключается в следующем: под анестезией в 

асептических условиях выполняем аккуратно за-

крытую репозицию проксимального и дистального 

отломка плечевой кости. Проводим одну спицу че-

рез малый бугорок, другую через большой бугорок 

до тех пор, пока спицы не появятся ниже зоны пе-

релома. Сверху спицы скусываются и подтягива-

ются вниз до погружения их до уровня кортикаль-

ной пластины в проксимальном отломке плечевой 

кости. А в дистальном отделе загибаются и скусы-

ваются. 

В детском травматолого-ортопедическом от-

делении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2015 по 2020 гг. 

было10 таких пациентов, пролеченных по данному 

способу лечению. Во всех случаях получены поло-

жительные исходы оперативного лечения. Сроки 

консолидации перелома проксимального отдела 

плечевой кости не превышали 6 недель, а в 4 слу-

чаях консолидация перелома произошла на сроке 4 

недели. На сроке до 8 недель получен полный 

объем движения, как в плечевом, так и локтевом су-

ставах. 

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма плеча в прямой проекции при поступлении 
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Рис. 2. Рентгенограмма плеча после операции, в прямой проекции 

 

 
Рис. 3. Рентгенограмма плеча после операции, в боковой проекции 
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Рис. 4. Рентгенограммы плеча после удаления спиц 

 

  
Рис. 5. Функциональные результаты после лечения 
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Abstract 

A low-traumatic approach to the posterior edge of the acetabulum for reposition and fixation of fragments of 

its upper and posterior parts is proposed. The peculiarity of the topographic anatomy of the gluteal region is taken 

into account. The technique of surgical intervention is described depending on the level of fracture of the posterior 

edge of the acetabulum. 

Аннотация 

Предложен малотравматичный доступ к заднему краю вертлужной впадины для репозиции и фикса-

ции отломков ее верхнего и заднего отделов. Учтена особенность топографической анатомии ягодичной 

области. Описана техника оперативного вмешательства в зависимости от уровня перелома заднего края 

вертлужной впадины. 

 

Keywords: fracture of the posterior edge of the acetabulum, surgical treatment 

Ключевые слова: перелом заднего края вертлужной впадины, хирургическое лечение 

 

Переломы заднего края вертлужной впадины, 

как и чрезвертлужные, чаще всего происходят при, 

так называемой, травме ускорения, к которым отно-

сятся дорожно-транспортные происшествия, паде-

ния с высоты. Большая часть травмированных - мо-

лодая, трудоспособная часть населения (2, 3). Такие 

переломы сопровождаются как вывихами бедрен-

ной кости, серьезными смещениями фрагментов 

кости, так и разрушением суставных поверхностей 

тазобедренного сустава и хряща. Это является при-

чиной развития деформаций конечностей, дефор-

мирующего артроза и контрактур в тазобедренном 

суставе (1, 4, 5). 

Анализ пациентов, поступивших после травмы 

ускорения на лечение в травмцентр ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ» в последние 5 лет, выявил следующее. Изоли-

рованные вывихи бедренной кости были зафикси-

рованы в 12% случаев. У 57% пациентов вывихи 

бедра сопровождались переломами заднего или 

задне-верхнего отдела вертлужной впадины. Пере-

ломы переднего края вертлужной впадины встреча-

лись гораздо реже – всего в 0,7% случаев. У 31,3% 

пациентов были выявлены - переломы обеих ко-

лонн в различных комбинациях, а также изолиро-

ванные переломы передней и задней колонны. 

Первичная диагностика при поступлении па-

циента основывается на особенностях фиксации 

положения нижней конечности и заключается в ща-

дящем обследовании пострадавшего и проведении 

обзорной рентгенографии таза. В экстренном по-

рядке осуществляется внутривенный наркоз, спи-

нальная или эпидуральная (в зависимости от состо-

яния пациента) анестезия и производится вправле-

ние вывиха с контролем стабильности в 

вправленном суставе. Затем производится оконча-

тельная диагностика повреждения тазобедренного 

сустава. Она включает рентгенографию в обзорной, 

косой запирательной и подвздошной проекциях 

(стандартные укладки), компьютерную (обычно 

рентгеновскую) томографию поврежденной обла-

сти. 

Такой подход позволяет получить полную кар-

тину повреждений вертлужной впадины, а именно 

- характер перелома, размеры отломков, их распо-

ложение (в полости сустава или вне его), наличие 

очагов импрессии и компрессии, особенности дис-

локации головки бедренной кости. 

Принципиальное значения при выборе метода 

лечения таких повреждений имеет размер отломков 

края вертлужной впадины.  

Краевые переломы вертлужной впадины ши-

риной до 4-5 мм чаще всего - несмещенные или с 

незначительным смещением. В этом случае остео-

синтез не показан. 
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Сравнительно часто выявляется ширина верт-

лужной впадины отломков более 5 мм (наш опыт 

показывает, что она может 30 и более мм). В этом 

случае после вправления вывихов в тазобедренном 

суставе смещение отломка (или отломков), чаще 

всего, сохраняется. Такое смещение можно рас-

сматривать как «шинирующий» эффект коротких 

наружных ротаторов бедра и малой ягодичной 

мышцы для смещаемых отломков в процессе вы-

виха бедра. Оставшееся смещение отломка (или от-

ломков) заднего края вертлужной впадины явля-

ется, по нашему мнению, абсолютным показанием 

к их открытой репозиции и стабилизации. Необхо-

дим следить за тем, чтобы репозиция была анато-

мичной, стабилизация должна производится с до-

статочной компрессией, но при этом нельзя допус-

кать раскол отломка. При несоблюдении этих 

условий синовиальная жидкость сустава служит 

интерпонантом, что, в последующем, может приве-

сти к замедленному срастанию перелома и, даже, к 

формированию ложного сустава. 

Любая травма, в том числе и перелом заднего 

края вертлужной впадины, сопровождается ком-

пенсированным или субкокомпенсированным 

нарушением микроциркуляции артикулярных и 

параартикулярных тканей. Поэтому хирургический 

доступ к заднему краю вертлужной впадины и к 

задней колонне при проведении оперативного по-

собия в данном случае, должен быть, по возможно-

сти, малотравматичным, основываться на принципе 

разумной достаточности в каждом конкретном слу-

чае. 

Хорошо известен и достаточно широко ис-

пользуется заднее-наружный доступ к тазобедрен-

ному суставу по Кохер-Лангенбеку. Однако его 

нельзя признать оптимальным, так как он, может 

сопровождаться остеотомией большого вертела, яв-

ляется довольно травматичным. К тому же такой 

подход сопровождается кровопотерей до 700 мл. 

Нами разработан и используется оригиналь-

ный хирургический доступ к заднему краю верт-

лужной впадины. Этот доступ является анатомич-

ным, он минимально травматичен, обеспечивает 

достаточный обзор заднего края вертлужной впа-

дины. 

В ходе планирования хирургического вмеша-

тельства хирург, с учетом результатов рентгеноло-

гического (томографического) обследования, дол-

жен четко определить расположение отломка (или 

отломков) относительно однозначно определяе-

мых, «ориентирных», анатомических образований. 

В данном случае в качестве таких «ориентирных» 

объектов можно рассматривать большой вертел 

бедренной кости и дистальный отдел крестцово-

подвздошного сочленения. Линия, которая соеди-

няет эти ориентиры, будет соответствовать верх-

нему краю грушевидной мышцы или надгрушевид-

ному пространству (естественно, с некоторыми до-

пущениями). Отломок вертлужной впадины, 

лежащий на уровне или выше этой линии, отно-

сится к верхнему отделу задней стенки вертлужной 

впадины. Если отломок проецируется на проведен-

ную линию или ниже ее, значит, он относится к 

средним и нижним отделам задней стенки.  

Если отломок локализуется выше ориентирной 

линии (рис. 1а, б), разрез производится в направле-

нии этой линии или несколько выше от проекции 

основания крестцово-подвздошного сочленения до 

верхушки большого вертела. Фасция большой яго-

дичной мышцы вскрывается продольно волокнам. 

При таком подходе имеется возможность пальпа-

торно определить наиболее выдающуюся часть от-

ломка. Волокна мышцы тупо разводятся. После 

этого, в глубине раны можно наблюдать среднюю 

ягодичную мышцу или нижний ее край. Средняя 

ягодичная мышца с подлежащей к ней малой яго-

дичной мышцей отводятся кверху, находящаяся 

глубже и ниже их грушевидная мышца – книзу. От-

ломок аккуратно осматривается. При этом надо об-

ратить внимание на то, чтобы не нарушилась его 

связь с капсульно-связочным аппаратом. Визу-

ально оценивается состояние хряща головки бед-

ренной кости, а также хряща на отломке заднего 

края. Полость сустава тщательно промывается. От-

ломок аккуратно устанавливается на свое место по 

принципу «Зуб в зуб». Затем производится фикса-

ция отломка одним или несколькими винтами, да-

ется необходимая компрессия. Винты устанавли-

вают на максимально возможном (по ситуации) от-

далении от субхондрального слоя. Производится 

проверка стабильности фиксации отломка. Затем 

рана ушивается. 

 



Journal of science. Lyon №29/2022 35 

 
 

 
Рис.1. Перелом верхнего отдела заднего края вертлужной впадины со смещением отломка. Обзорная 

рентгенограмма таза: А - заднее-верхний вывих бедра, Б - вправленный вывих бедра. 

 

Для того, чтобы можно было осуществить ран-

нюю активизацию больного в послеоперационном 

периоде, устанавливается аппарат внешней фикса-

ции по стандартной схеме. Наличие аппарата поз-

воляет стабилизировать тазобедренный сустав, ре-

гулировать нагрузку на него. Это создает оптималь-

ные условия, как для срастания перелома, так и для 

расправления или восполнения участков импрес-

сии или компрессии с последующим восстановле-

нием структуры субхондрального слоя (рис. 2, 3). 

 

А

) 

Б

) 
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Рис. 2. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации верхнего от-

дела заднего края вертлужной впадины винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава в 

аппарате внешней фиксации. 

 

 
 Рис. 3. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная). Срок после опе-

ративного лечения – 6 лет. 

 

При наличии противопоказаний для установки 

аппарата внешней фиксации, накладывается ске-

летное вытяжение сроком на 3-4 недели. 

Если отломок вертлужной впадины проециру-

ется на уровне или ниже ориентирной линии (рис. 

4),разрез производится на 1 см ниже ее. Волокна 

большой ягодичной мышцы тупо разводятся. Боль-

шая, средняя и малая ягодичные мышцы, а также 

грушевидная мышца отводятся кверху, в то время 
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как верхняя близнецовая – книзу. Необходимо учи-

тывать, что из малого таза под грушевидной мыш-

цей в проксимальном ее участке выходит седалищ-

ный нерв. Производится ревизия состояния хряща 

головки бедренной кости. Отломок, после тщатель-

ного промывания полости сустава, устанавливается 

на место. Производится его стабильная фиксации, 

осуществляется необходимая компрессия (рис. 5, 

6). 

 

 
Рис. 4. Рентгенограмма тазобедренного сустава до и после вправления. Перелом среднего отдела 

заднего края вертлужной впадины со смещением. 

 

 
Рис. 5. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации среднего от-

дела заднего края вертлужной впадины 2 винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава в 

аппарате внешней фиксации. 
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 Рис. 6. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная). Срок после опе-

ративного лечения – 3 года. 

 

В ходе операции ассистент хирурга придает 

конечности наружную ротацию путем удержания 

ее за голень в этом положении. При таком положе-

нии конечности снижается степень натяжения ко-

ротких наружных ротаторов бедра. Это делает бо-

лее широким обзор операционной раны. Кроме 

того, при ротации бедра снижается вероятность по-

падания фиксирующего винта в полость сустава. 

Также, при проведении манипуляций в критиче-

ской близости к седалищному нерву, ассистент хи-

рурга контролирует двигательную реакцию стопы 

на раздражение наружной порции седалищного не-

рва (в дистальных отделах конечности ее представ-

ляет малоберцовый нерв).  

С использование представленного хирургиче-

ского доступа к заднему краю вертлужной впадины 

нами пролечено 68 пациентов. 54 пациента проопе-

рированы на сроках до 2 недель после травмы. На 

сроках 3-5 недель после операции прооперировано 

14 пациентов.  

Послеоперационные нейропатии малоберцо-

вого нерва были выявлены у 3 пациентов. После 

проведения реабилитационных мероприятий (элек-

тролечение, иглорефлексотерапия, массаж, ЛФК, 

медикаментозная терапия) неврологический дефи-

цит был устранен на сроках 6-8 месяцев после опе-

рации. 

На отдаленных сроках наблюдения (2-6 лет) у 

5 больных был выявлен коксартроз III степени. 

Двоим в последующем было произведено эндопро-

тезирование тазобедренного сустава. 
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Abstract 

The purpose of the research was to study the combined chemoreflexes of the vertebrals arterys zone on sys-

temic arterial pressure, cerebral and intra-ear hemocirculation when stimulated by vasoprotectives; objectification 

of therapy used for the auricular labyrinth dyscirculation with vasoprotectives. To implement them, acute experi-

ments were performed on 24 adult cats. The vertebral artery was humorally isolated and three series of experiments 

were carried out, in which reflexes to the above effectors from the vertebrals arterys zone were simultaneously 

recorded, those reflexes arising at separate stimulation with vasoprotectives; in the control series – 0,9% sodium 

chloride solution; with novocainization of vertebrals arterys zone to determine the reflex nature of the responses. 

In the 1st series, the effect of 0,05% Pentoxifylline solution was studied; in the 2nd – that of 0,005% Vinpocetine; 

in the 3rd – that of 0,002% Nicergoline. Nicergoline caused more pronounced reflex depression of the described 

effectors, to a less extent – Vinpocetine and Pentoxifylline. At this, correlation analysis of the dynamics the arterio-

venular coefficient of the vessels located in the bulbar conjunctiva and the membrane of the auricular labyrinth 

round window revealed a direct relationship. This allows us to state that these studies objectify the therapy of 

auricular labyrinth dyscirculation with vasoprotectors. 

 

Keywords: vertebral arteries zone, chemoreflexes, vasoprotectors, blood circulation. 

 

Introduction. 

Studying the mechanisms of blood circulation reg-

ulation remains one of the most important tasks in clin-

ical medicine. The value of systemic arterial pressure 

(SAP) is quite dynamic and constantly changes in phys-

ical and emotional stress. In the process of evolution, 

perfect mechanisms for SAP stabilizing were devel-

oped. Vascular reflexogenic zones (VRZ) take an ac-

tive part in SAP regulation, in adequate blood supply to 

organs and tissues (7, 11). The most well-studied are 

the vascular reflexogenic zones of the aortic arch and 

the carotid sinus. Vascular reflexogenic zones play an 

extremely important role in implementing the urgent 

stage of SAP regulation and hemocirculation. Their 

baro- and chemoreceptors react even to minor fluctua-

tions in blood pressure or blood chemical properties (3, 

5, 7, 15). Such a rapid response can be implemented 

only by reflex mechanism and only through peripheral 

baro- and chemoreceptors, i.e. through vascular reflex-

ogenic zones. Studies by a number of authors (1, 8, 12, 

15) of SAP reflex regulation - rapid response mecha-

nisms allowed the authors to synthesize facts obtained 

in animal experiments, indicating that there are also 

clusters of baro- and chemoreceptors in the vertebral 

arteries. When they are stimulated from the vertebral 

arteries zones, both pressor and depressor reflexes 

arise, similar to sinocarotid ones (7, 8, 15). Although 

the principle of reflexogenic zones functioning is the 

same, their significance in SAP regulation is somewhat 

different. In acute experiments on animals, a number of 

facts were established indicating the pressor and de-

pressor effects of vertebral arteries zone (VAZ) recep-

tors on the tonic activity of coronary vessels and the 

cardiorespiratory system, expanding the understanding 

of the factors and mechanisms that ensure excitability 

of the cardiovascular and the respiratory centers, the 

optimal level of vascular tone, cardiac activity, SAP 

and the external respiration (1, 8).  

The activity of chemo- and baroreflexes in a num-

ber of VRZ in various types of pathology – cervical os-

teochondrosis, stress, hypodynamia - is aimed at main-

taining the hemodynamic homeostasis (1, 8, 12). The 

role played by chemoreceptors of vascular reflexogenic 

zones in the reflex regulation of blood circulation is 

great when they are affected not only by physiological 

- endogenous (CO 2, O 2, pH) substances, but by medic-

inal one – exogenous substances - as well (3, 7).  

However, we were interested in the role of chem-

oreflexes coming from the VAZ in the regulation of 

SAP, blood circulation of the brain and the inner ear 

when stimulated by drugs (vasoprotectives) used in the 

clinical practice for the treatment of cerebral circulation 

disorders (9). Studying the action of Pentoxifylline, 

Vinpocetine, Nicergoline is of theoretical and practical 

interest, as it contributes to our expanded understanding 

of the role played by VAZ chemoreflexes in correcting 

a number of dysfunctions of the ear labyrinth associated 

with disturbed vertebral-basilar blood flow. 

The purpose of the research was to study the com-

bined chemoreflexes of the vertebral artery zone on 

systemic arterial pressure, cerebral and intra-aural he-

mocirculation when stimulated by vasoprotectives; ob-

jectification of therapy used for the ear labyrinth dyscir-

culation with vasoprotectives.  

Methodology.  

Animal experiments were carried out to achieve 

the research objectives. Acute experiments were car-

ried out on 24 adult cats of both sexes weighing 2.0 - 

4.5 kg (231 observations) under intravenous urethane 

anesthesia (1 g/kg of animal weight) (6, 7) at an average 

baseline pressure of 110 mm Hg. 

Three series of experiments were conducted in 

which reflexes from the VAZ chemoreceptors to the 
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level of SAP, microcirculation in the bulbar conjunc-

tiva and the membrane of the ear labyrinth round win-

dow, arising from their separate exposure to vasopro-

tectives, were simultaneously recorded, in the control 

series (3 experiments, 10 observations) - 0.9% sodium 

chloride solution. In the 1st series (11 experiments, 107 

observations), we studied the effect of 0.05% Pentoxi-

fylline solution , in the 2nd series (5 experiments, 55 

observations) – that of 0.005% vinpocetine solution, 

the 3rd series (8 experiments, 54 observations) - that of 

0.002% nicergoline solution on the above effectors. In 

the experiments, a separate supply of vasoprotectives to 

the vertebral arteries zones lasted for 5 seconds, after 

which perfusion with a saline solution of sodium chlo-

ride was restored. To determine the reflex nature of the 

responses, a novocaine blockade of the VAZ chemore-

ceptors was performed by perfusion of a 1% novocaine 

solution (5 s), followed by their separate exposure to 

the vasoprotectives under study. 

In cats, the zone of the right vertebral artery, in 

contrast to the left one, has fewer anastomoses with 

radicular-spinal vessels (13). This facilitated the com-

pleteness of its hemodynamic isolation and determined 

the side of VAZ studying. 

Humoral isolation of the vertebral artery (VA) was 

performed according to the method developed by V.S. 

Kupriyanov et al. (6). The incision of the soft tissues of 

the cat's neck on the right opened access to the mouth 

of the vertebral artery at its entrance to the canal of the 

transverse processes in the cervical vertebrae at the 

level of C 6-C 7. An adductor cannula of the perfusion 

system was inserted and ligated into the vertebral artery 

through an incision. Medially, the brachiocephalic ar-

tery was ligated, and laterally, the subclavian artery, the 

thyrocervical and costocervical trunks were ligated. 

This excluded the connection of the vertebral artery 

with the branches of the deep cervical and anterior spi-

nal arteries. Then, for perfusate outflow a catheter was 

inserted into the vertebral artery, ligated between the 

cervical vertebrae C 1 and C 2, below the ligature 

through an incision. To reliably disconnect collaterals 

and anastomoses of arterioles and capillaries in radicu-

lar-spinal vessels located in the cervical enlargement of 

the spine, their embolization with a 10% lycopodium 

suspension in liquid paraffin was additionally carried 

out. Thus, humoral isolation of the vertebral artery was 

achieved at the extra- and intracranial levels. 

Separate stimulation of chemoreceptors in humor-

ally isolated VAZ with angioprotectors was carried out 

during its perfusion according to the technique devel-

oped in our laboratory (7), according to which the ad-

ductor cannula was connected to a Y-piece, the 

branches of which were connected through a system of 

tubes to Mariotte's bottles filled with 0.9% sodium 

chloride solution and the solution of the angioprotector 

under study. To exclude stimulation of the barorecep-

tors in the vertebral artery zone, Mariotte's bottles were 

installed at the same level (h-154 cm). The temperature 

of perfused liquids was maintained by an ultra-thermo-

stat (37°C). 

Systemic arterial pressure was recorded occlu-

sively in the femoral artery with a mercury manometer 

(7, 6).  

The study of microcirculation in the brain was car-

ried out by vital biomicroscopy of bulbar conjunctiva 

vessels, reflecting the state of the cerebral blood flow 

(2, 10, 14). Microcirculation in the inner ear was esti-

mated by the blood flow in the vessels of the membrane 

of the round window in the ear labyrinth, which are 

widely anastomosed with the cochlear vessels (4). Ac-

cess to the round window of the ear labyrinth was per-

formed by a postaural incision, by opening the bone 

bulla - the middle ear of the cat. The study of microcir-

culation state was carried out at 40-fold magnification, 

and photorecording - at 60-fold magnification. For this 

purpose, the optical unit of MBS-9 microscope was 

used, equipped with a camera adapter with a camera, a 

pulsed light source directed at the examination area by 

a flexible light pipe with a green filter to improve the 

contrast of microvessels. Visual perivascular, vascular, 

intravascular status of microcirculation was assessed 

according to the classification of V.F. Bogoyavlensky 

(2) in the modification of V.S. Volkov et al. (14). Mor-

phometric parameters were determined: the diameter of 

arterioles, first order venules, their ratio - the arterio-

venular coefficient (AVC). The diameter of the vessels 

was measured along their outer border, for which an 

eyepiece with a micrometer was used during photore-

cording. The micrometer graduation scale at 60x mag-

nification corresponded to 0.014 mm. Statistical pro-

cessing of the results was carried out according to the 

sign test and Student's test method. A correlation anal-

ysis of the AVC parameters shown by the bulbar con-

junctiva vessels and the membrane of the round win-

dow of the ear labyrinth was carried out. After the ex-

periment, cats in the state of anesthesia were devitalize 

by intravenous injection of air. 

Main part.  

Experimental separate stimulation of chemorecep-

tors in the zone of the right vertebral artery with vaso-

protectives caused a statistically significant (Р < 0,05) 

SAP level lowering (table 1). 
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Table 1 

The character of quantitative and qualitative indicators of reflex changes in systemic arterial pressure 

(SAP) 

when stimulating chemoreceptors of the vertebral artery zone with vasoprotectives  

before and after novocainization 
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Total 64 60 - 4       13 13 77 

 

Note: P is a reliable indicator according to the criterion of signs; P* is a reliable difference between the indicator 

and the initial value of blood pressure according to Styudent's criterion. 

 

In control studies, VAZ stimulation with 0.9% so-

dium chloride solution did not cause changes in SAP. 

The average indicators of SAP reflex time, including 

the latent period and SAP reaction time, as well as a 

decrease in its level were more pronounced when stim-

ulated with Nicergoline. However, Nicergoline, unlike 

Vinpocetine and Pentoxifylline, led to perivascular 

edema (according to biomicroscopy of the bulbar con-

junctiva). Vinpocetine is in second place by the depth 

of blood pressure decrease, and Pentoxifylline is in the 

second place by the duration of the reflex depressive 

effect on SAP. 

Biomicroscopy of the vessels in the eye conjunc-

tiva and the membrane of the cochlear round window 

during stimulation of the chemoreceptors in the verte-

bral artery zone with vasoprotectives revealed a signif-

icant (Р<0,05) microcirculation improvement in the eye 

conjunctive and the inner ear: expansion of arterioles 

and venules, an increase in the number of functioning 

capillaries, visual acceleration of blood flow in mi-

crovessels. Nicergoline caused more pronounced reac-

tions in contrast to Vinpocetine and Pentoxifylline. 

This was confirmed by the analysis of indicators of re-

flex changes in the arterio-venular coefficient (AVC) of 

the vessels of the bulbar conjunctiva and the membrane 

of the round window of the ear labyrinth (Table 2). 
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Table 2 

Quantitative and qualitative characteristics of reflex changes of the arterio-venular coefficient (AVC) in 

the  
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 THE MEMBRANE OF THE ROUND WINDOW OF THE EAR LABYRINTH 

Pentoxifylline 
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Р<0,05 
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15 
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0,59 

±0,03* 

- - 1 0,52 

±0,03 

2 2 18 

Nicergolin  
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14 0,53 

±0,03* 

13 

Р<0,05 

0,62 

±0,02* 

- - 1 0,53 

±0,04 

2 2 16 
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Note: P is a reliable indicator according to the criterion of signs; * a significant difference between the indicator 

and the initial value of AVC to Styudent's criterion (Р´<0,05). 

 

Perfusion of humorally isolated VAZ with 0.9% 

sodium chloride solution did not cause changes in the 

SAP, microvessels of the sclera and the membrane of 

the cochlear round window, however, their subsequent 

separate stimulation with vasoprotectives again re-

sulted in corresponding vasodepressor reflexes. After 

novocainization of VAZ chemoreceptors, their subse-

quent separate stimulation with vasoprotectives did not 

reproduce the above reactions. 

A correlation analysis of AVC parameters shown 

by the vessels of the bulbar conjunctiva and the mem-

brane of the round window of the ear labyrinth with 

separate VAZ perfusion with vasoprotectives (Pentox-

ifylline, Vinpocetine, Nicergoline) revealed Pearson 

correlation coefficients (R) calculated 0.743; 0.740; 

0.741, (R) critical 0.711; 0.714; 0.712, respectively, 

with a statistically significant dependance between the 

indicators (P=0.01). 

Quantitative and qualitative comparison of reflex 

changes in AVC vessels of the bulbar conjunctiva and 

the membrane of the round window of the ear labyrinth 

with simultaneous manifestation of SAP reactions re-

vealed their above-described dependence on the degree 

of influence of Nicergoline, Vinpocetine and Pentoxi-

fylline (Tables 1, 2). Novocainization of VAZ chemo-

receptors blocked the vasodepressor reaction of vaso-

protectives in their separate stimulation on SAP, bulbar 

and intra-aural blood flow, which allows us to assert 

their reflex nature. Isolated cases of no effect after vas-

oprotectives perfusion to the VRZ of the spinal arteries 

can be explained by errors of anesthesia - a change in 

the depth of anesthesia. It should be assumed that in the 

intact organism, the prono9uncement of the reflexes 

that we have identified should be more significant: 

firstly, there will be no effect of anesthesia depressing 

reflexes; secondly, the effect from the VAZ chemore-

ceptors on the effectors increases, since the area of the 

receptive field increases due to the connection of chem-

oreceptors of the left vertebral artery, whose diameter 

is also 1,5-2 times larger than the right one [4]; thirdly, 

longer stimulation of VAZ chemoreceptors (in the ex-

periment it lasted 5 seconds) due to summation of af-

ferent activity in the cardiovascular center will result in 

an increase in its reflex effect on the vessels of the or-

gans under study and the SAP.  

Thus, experimental data obtained during registra-

tion of systemic arterial pressure, biomicroscopy of the 

bulbar conjunctiva and the membrane of the round win-

dow of the ear labyrinth in response to stimulation with 
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vasoprotectives of chemoreceptors of the vertebral ar-

tery zone prove that vasoprotectives, along with their 

previously known direct effect on the vascular wall, 

causing blockade of α-adrenoreceptors of the vascular 

smooth muscles when using Nicergoline, and the direct 

relaxing myotropic effect of Vinpocetine and Pentoxi-

fylline on them (9), they also have a simultaneous re-

flex depressive effect on systemic arterial pressure, ves-

sels of the bulbar conjunctiva and the inner ear. This 

ensures their positive therapeutic effect in the case of 

the ear labyrinth dyscirculation.  

The conducted experimental biomicroscopy of the 

vessels located in the membrane of the round window 

of the ear labyrinth objectifies the therapy of intra-ear 

dyscirculation with vasoprotectives. 

Correlation analysis between the AVC parameters 

of the vessels of the eye conjunctiva and the membrane 

of the cochlear round window in separate VAZ perfu-

sion with Pentoxifylline, Vinpocetine, Nicergoline re-

vealed a direct relationship - Pearson correlation coef-

ficients (R) > 0, by which dependance can be consid-

ered proven. The correlation coefficients were not 

random, since R calculated > R critical. This makes it 

possible to use vital bulbar biomicroscopy not only to 

indirectly assess blood circulation in the brain, but also 

to objectify the correction of hemocirculation disorders 

in the ear labyrinth by vasoprotectives.  

Findings: 

1. Chemoreflexes of the vertebral artery zone, 

arising in response to stimulation of this zone with vas-

oprotectives, result in a decrease in systemic blood 

pressure, improvement of cerebral and intra–ear circu-

lation - an increase in the arterio-venular coefficient in 

the vessels of the eye conjunctiva and the membrane of 

the cochlear round window. The reflex vasodepressor 

effect is more pronounced in Nicergoline and is less in 

Vinpocetine and Pentoxifylline. 

2. Experimental biomicroscopy of the vessels in 

the membrane of the round window of the ear labyrinth 

and vital bulbar biomicroscopy objectify the therapy of 

auricular labyrinth dyscirculation with vasoprotectives.  
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Abstract 

The paradigm of modern education is “continuous education throughout life”. The meaning of the paradigm 

makes each of the people think about their own relevance in society, about development, about self-education. 

New knowledge, modern technologies, changes in the appearance and content of professional activity, teaching 

methods and technologies are constantly in a state of modernization and renewal. And this is not a task of one 

single country, but a globalization process. The knowledge acquired by a student at a university, according to 

researchers, becomes irrelevant by the time a graduate graduate from a higher institution. How to overcome and 

prevent this conflict of education, science and production? And if the integration of education, science and pro-

duction has always been declared in the main legislative documents, now it has become a reality. Continuous 

education, consisting of formal, non-formal and informal education, is the current trend of an educated person in 

the 21st century. And the task of higher education is to develop ways and mechanisms for its implementation and 

recognition of all forms of its provision. 

Аннотация 

Парадигма современного образования «непрерывное образование через всю жизнь». Смысл пара-

дигмы заставляет каждого из людей задуматься о собственной востребованности в обществе, о развитии, 

о самообразовании. Новые знания, современные технологии, изменения облика и содержания профессио-

нальной деятельности, методы и технологии обучения постоянно находятся в состоянии модернизации и 

обновления. И это не задача одной отдельно взятой страны, а глобализационный процесс. Знания, получа-

емые студентом в университете, как утверждают исследователи, становятся не актуальными уже к окон-

чанию высшего учреждения выпускником. Как преодолеть и предотвратить этот конфликт образования, 

науки и производства? И если об интеграции образования, науки и производства всегда декларировалось 

в основных законодательных документах, то теперь это стало реальностью. Непрерывное образование, 

состоящее из формального, неформального и информльного образования – актуальный тренд образован-

ного человека 21 века. И задача высшего образования разработать пути и механизмы его реализации и 

признания всех форм его предоставления. 

 

Keywords: continuing education, formal education, non-formal education, informal education, university, 

student, teacher. 

Ключевые слова: непрерывное образование, формальное образование, неформальное образование, 

информальное образование, университет, студент, преподаватель. 

 

Введение. 

8 июля 2021 года в Казахстане была утвер-

ждена Концепция обучения в течение всей жизни 

(непрерывное образование). Концепция обучения в 

течение всей жизни (Концепция) - это парадигма, 

направленная на создание для всех граждан Казах-

стана возможности для обучения с учетом их по-

требностей и способностей, для достойной саморе-

ализации их в обществе (1). Необходимость появ-

ления данного документа продиктована 

объективными причинами. Назовем некоторые из 

них. Это, во-первых, для нынешней ситуации, 

нахождение всего человечества в условиях панде-

мии, и, следовательно, переход на дистантный фор-

мат образования и работы обучающихся и профес-

сиональной сферы. Во-вторых, стремительное раз-

витие знаний и технологий, и постоянная 

потребность повышения профессиональной квали-

фикации. В-третьих, это системная модернизация 

информационно-коммуникационных технологий. 

И, наконец, изменение взгляда на структуру и со-

держание образования всех субъектов образова-

тельного процесса. Конечно, можно назвать и дру-
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гие причины, но думается даже определение ука-

занных факторов будет достаточным в рамках 

нашей статьи. 

В Концепции обучения в течение всей жизни 

представлен анализ ситуации, сложившейся в Ка-

захстане в системе непрерывного образования. 

Приведем некоторые данные из этого анализа. Так 

согласно данным ОЭСР в 2018 году только 17% 

взрослого населения (16-65 лет) участвовало в не-

формальном обучении Cогласно исследованию 

PIAAC - 50% граждан Казахстана достигает только 

второго уровня развития навыков читательской и 

математической грамотности. Только 1,9% низ-

коквалифицированных работников обучались на 

курсах открытого или дистанционного образования 

и посещали какие-либо организованные учебные 

занятия на рабочем месте или тренинги, проводи-

мые руководителями или коллегами. Исследование 

PIAAC показало, что несмотря на относительно вы-

сокий охват высшим образованием, молодое поко-

ление Казахстана набрало значительно меньше бал-

лов, чем аналогичное поколение в странах ОЭСР. В 

среднем в странах ОЭСР население с высшим обра-

зованием в возрасте 25-34 лет набирает 277 баллов 

по читательской грамотности, тогда как в Казах-

стане данный показатель составляет 249 баллов (1). 

Пандемия создала «новую нормальность», в 

которой произошел переход университетов в вир-

туальную среду. Системе высшего образования Ка-

захстана удалось обеспечить непрерывный доступ 

к обучению через дистанционное и смешанное обу-

чение. Среди всех уровней высшее образование 

оказалось наиболее адаптированным к дистанцион-

ному обучению. Поэтому, именно высшее образо-

вание должно рассматриваться как одна из ресурс-

ных площадок развития всех форм получения обра-

зования. 

Исходя из данных исследования и объектив-

ных причин, следует сказать, что перед Казахста-

ном стоит задача формирование у молодежи, как 

будущего страны, формирование потребности в не-

прерывном образовании, а также разработка ин-

струментов признания результатов образования по-

лученных посредством формального, неформаль-

ного и информального обучения. 

Методика. 

Несмотря на тот факт, что высшее образование 

наиболее оказалось приспособленным к работе в 

новой реальности, выявились и проблемы, которые 

были и до пандемийного времени. Что это за про-

блемы? Например, в отсутствии новых механизмов 

взаимодействия вузов с выпускниками после окон-

чания университетов. Для чего был разработан и 

принят новый документ в сфере образования - Кон-

цепция развития образования Республики Казах-

стан до 2025 года (2). В этом документе уже пред-

лагаются пути по которому должно пойти казах-

станское образование. В частности, университеты 

должны будут ориентированы на создание 

«апгрейд» центров, призванных поддерживать 

своих выпускников после окончания университе-

тов. Так, состоявшиеся специалисты смогут обно-

вить свои знания, сделать упор на профессиональ-

ное развитие в вузах «Alma mater». Проблему фраг-

ментарного характера сотрудничества вузов с рабо-

тодателями в рамках академической политики 

предлагается решать в этом документе посредством 

разработки образовательных программ на основе 

форсайт-исследований рынка труда и прогнозиро-

вания потребности в новых профессиях. И как, 

следствие, содержание высшего образования будет 

ориентировано на разработку междисциплинарных 

и глобальных образовательных программ, сов-

местно с зарубежными партнерами. Результаты 

обучения по таким программам позволят прохо-

дить международную профессиональную сертифи-

кацию.  

Но это все обсуждения и предложения на гос-

ударственном и отраслевом уровне. Выполнение 

задач, поставленных в документах, будет осуществ-

лять на местах профессорско-преподавательский 

состав университетов. И надо сказать, что универ-

ситеты на протяжении последних пяти лет начали 

проводить определенную работу. Парадигма совре-

менного образования «образование на протяжении 

всей жизни» предполагает вовлеченность каждого 

члена общества в постоянный процесс получения 

образования, повышения профессиональной квали-

фикации. И в Казахстане, как и во всем мире непре-

рывное профессиональное образование представ-

лено следующими формами – формальное, нефор-

мальное и информальное. 

Итак, есть стратегические задачи поставлен-

ные отраслевыми министерствами, есть понимание 

у профессорско-преподавательского состава, в 

силу профессиональной деятельности, в необходи-

мости обновления процесса обучения. А как же об-

стоит дело с потребностями студентов в образова-

нии? 

Удовлетворенность студентов образователь-

ными услугами – является одним из самых важных 

для любого университета задач. Поэтому забота о 

качестве, предоставляемых университетом услуг 

студентам, и в целом организация их обучения и до-

суга, являются наиболее важными критериями дея-

тельности ППС и всех служб вуза. В условиях боль-

шой конкуренции между вузами, существующей на 

рынке образовательных услуг, каждый университет 

должен постоянно работать над повышением каче-

ства образовательных услуг, предоставляемых им 

своим студентам. Неудовлетворенность студентов 

качеством образовательных услуг может привести 

к множеству негативных последствий, таких как: 

понижение мотивации студентов к учебе, к жела-

нию перевестись в другой вуз, к росту негативных 

отзывов об университете, которые будут отрица-

тельно влиять на его имидж и, как следствие, на 

привлекательность университета среди выпускни-

ков школ и колледжей. 

С целью совершенствования системы обуче-

ния студентов Карагандинский университет Казпо-

требсоюза (КарУ Казпотребсоюза) в декабре ме-

сяце 2021 года провел социологический опрос на 

предмет удовлетворенности студентов качеством 
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образовательных услуг (3). В опросе участвовало 

512 респондентов, что составляет 34%. 

Процесс обучения студентов во многом зави-

сит от их целопологаний. Поэтому в анкете был во-

прос о целях, которые ставят перед собой сами сту-

денты. Анализируя ответы на вопрос «Выберите 

наиболее значимые для Вас цели обучения в вузе» 

можете отметить, что большинство студентов 

(60%) ставит перед собой цель «приобретение вы-

сокой квалификации по специальности» (рис.1).  

 

 
Рис.1 - «Выберите наиболее значимые для Вас цели обучения в вузе» 

 

Мотивации студентов во многом также зависят 

от того, как они представляют для себя свою буду-

щую профессию, представляют свою будущую ка-

рьеру. Поэтому следующий вопрос в анкете «Мо-

жете ли Вы сказать, что достаточно хорошо пони-

маете содержание своей будущей профессии?» 

ставил перед собой цель выявить у студентов пони-

мание их будущей профессии. По результатам 

опроса можно сделать вывод, что большая часть ре-

спондентов (75%) имеет четкое представление о 

своей будущей профессии (рис.2).  

 

 
Рис.2 - «Можете ли Вы сказать, что достаточно хорошо понимаете содержание своей будущей про-

фессии?» 

 

Для конкретизации мнений студентов об уни-

верситете им было предложено оценить по пяти-

балльной шкале следующие виды предоставляемых 

им услуг. В целом ответы расположились следую-

щим образом (таблица 1): 

 

  

приобрет
ение 

высокой 
квалифик
ации по 

специаль
ности

получить 
возможн

ость 
хорошего 
трудоуст
ройства

подготов
ка к 

будущей 
карьере

развитие 
практиче

ских 
навыков

пониман
ие 

современ
ных 

экономич
еских 

концепци
й

получени
е 

специаль
ных 

знаний

развитие 
навыков 
общения 

и 
лидерств

а

получени
е 

диплома 
о 

высшем 
образова

нии

приобрес
ти 

навыки 
самообуч

ения

2020 59% 18% 10% 5% 2% 2% 1% 2% 1,00%

2021 60% 14,00% 12,00% 6,00% 3,00% 1,00% 2,00% 2,00% 0,46%
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Таблица- 1.  

Конкретизация мнений студентов об университете 

Показатель 

Балл 
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2
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2
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2
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2
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2
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Соответствие информации, излагаемой 

преподавателем, тематике предмета 8
1
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1
7

%
 

1
3

%
 

2
%

 

4
%

 

- - - - -  

Оснащенность современным оборудо-

ванием лабораторно-практических за-

нятий 
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1
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1
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%
 

4
%

 

3
%

 

-      

Актуальность и востребованность со-

держания учебных программ, препода-

ваемого на занятиях 

7
8

%
 

8
0

.3
%

 

1
9

%
 

1
0

.2
%

 

2
%

 

9
.5
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1
%

 

     

Способность преподавателя заинтере-

совать студентов в процессе обучения 7
6

%
 

7
8

.6
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8

%
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4
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1
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Доступность прохождения практики на 

производстве, ее эффективность 7
7
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   -  

Объективность и прозрачность оценки 

знаний студентов по критериям, из-

вестным студентам 

7
9

%
 

8
1
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%

 

1
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1
2

,6
%

 

3
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%
 

-    -  

Использование методов и форм кон-

троля для оценки сформированности 

компетенций как результатов обучения 

7
8

%
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1
9

%
 

1
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%
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%

 

1
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Уважительное отношение к студентам 

со стороны ППС, сотрудников, админи-

страции вуза 

8
0

%
 

8
3

,4
%

 

1
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%
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%

 

3
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0
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Наличие эффективных служб под-

держки студентов 7
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%
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,6
%

 

1
8

%
 

1
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%
 

3
%

 

1
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%
 

1
%

 

     

  

На вопрос: «В какой степени Вы удовлетво-

рены результатами своего обучения?». При ответе 

на данный вопрос, большинство студентов отме-

тили, что удовлетворены полностью результатами 

обучения (66,8%). Частичную удовлетворенность 

качеством образовательных услуг в университете 

отметили 29,2% анкетированных студентов (рис.3).  

 

 
Рис.3 – «В какой степени Вы удовлетворены результатами своего обучения?» 

 

Ответы на вопрос «Считаете ли Вы, что суще-

ствующая система оценок знаний достаточно объ-

ективна и справедлива, доступна и ясна для пони-

мания?» позволяют прийти к выводу, что в целом 

86,6% (54,6% +32%) респондентов считают, что си-

стема оценки знаний студентов, оценивается ими 

как объективная и справедливая, а также ясная и до-

ступная для понимания (рис.4).  
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Рис.4 – «Считаете ли Вы, что существующая система оценки знаний достаточно объективна и спра-

ведлива, доступна и ясна для понимания?» 

 

Анализируя данные социологического иссле-

дования, можно констатировать. 

Как показывают ответы на вопросы, что почти 

четверть студентов в той или иной степени затруд-

няются с пониманием содержания своей будущей 

профессии или с правильностью ее выбора. Так, 

14% респондентов ответили, что у них «смутное 

представление о выбранной профессии», 5% сту-

дентов сомневаются в правильности выбора своей 

будущей профессии, и еще 3% пока не задумыва-

лись о будущей профессиональной деятельности. 

13,5% респондентов не удовлетворена содер-

жанием и соответствием информации, излагаемой 

преподавателем, тематике предмета; актуально-

стью и востребованностью содержания учебных 

программ; способностью преподавателя заинтере-

совать студентов в процессе обучения и т.д. 

Современные студенты обращают внимание 

на необходимость учитывать профессиональный 

уровень преподавателя, оценивающего результатов 

обучения студента, т.е. всегда ли он достаточно вы-

сок. И что немаловажно, учитывать при оценива-

нии результатов обучения отношение студента к 

процессу обучения, его познавательную актив-

ность, индивидуальные особенности и самостоя-

тельность. 

Обработка результатов ответов, позволяет 

определиться с направлениями работы по совер-

шенствованию учебного процесса. В силу ограни-

ченности учебного времени, отведенного на ауди-

торные занятия, существует необходимость орга-

низации работы во внеучебное время. На наш 

взгляд, во внеучебное время, при личном контакте 

студентов с преподавателями, в процессе коммуни-

кации возникает высокий уровень доверия и моти-

вированности к выбранной профессии, студент мо-

жет оценить качественные, а возможно и увидеть 

профессиональный уровень преподавателя в «раз-

резе». При этом ответы респондентов, позволяют 

нам говорить, что насколько у студентов востребо-

ваны soft skills, их формирование у них и демон-

страция их у преподавателей. 

По мнению авторов статьи, дополнительное 

обучающее взаимодействие возможно в рамках и 

информального обучения. Актуальность инфор-

мального образования не вызывает сомнений.  

Основная часть 

В 2011 году в Международной стандартной 

классификации образования (далее - МСКО) офи-

циально были даны определения понятиям фор-

мального, неформального и информального обра-

зования.  

Так, согласно МСКО, формальное образование 

- это институционализированное, целенаправлен-

ное, спланированное при участии государственных 

организаций и признанных государством частных 

организаций образование, что в целом составляет 

систему формального образования страны. Нефор-

мальное - это образование, которое институциона-

лизировано, целенаправленно и спланировано ли-

цом или организацией, обеспечивающей предо-

ставление образовательных услуг.  

Информальное определяется как формы обу-

чения, которые являются целенаправленными или 

тщательно спланированными, но не институциона-

лизированными. Соответственно, оно менее орга-

низовано и менее структурировано, чем формаль-

ное или неформальное образование. Информальное 

обучение может включать учебную деятельность в 

семье, на рабочем месте, по месту жительства и в 

повседневной жизни, и направленность его опреде-

ляется самостоятельно, семьей или социумом (3). 

Предметом обсуждения данной статьи мы 

определили информальное образование. Основные 

акценты, сделанные в определении информального 

образования как формы обучения - являются целе-

направленность, спланированность, но не институ-

ционализированность. Не институализированность 

нами понимается как отсутствие регламентации в 

учебном процессе. Таким образом, информальное 

образование это форма непрерывного образования, 

получаемое посредством самообразования или об-

разования вне рамок академического календаря, 

утвержденного вузом. 

52%

30%

7%

7,00%

4%

54,60%

32,00%

5,00%

5,00%

3,40%

система оценки знаний и навыков студентов ясная и 

доступная

да, в целом существующая система оценки знаний 

соответствует условиям и потребностям организации 

учебного процесса

я считаю, что более эффективной была бы оценка 

знаний в форме компьютерного тестирования

надо оценивать не столько уровень знаний на экзамене, 

сколько отношение к учебе, индивидуальные 

способности, самостоятельную работу, активность …

считаю очень важным человеческий фактор оценки 

знаний: квалификация преподавателя, его отношение к 

студенту, умение построить беседу, учет …

2021

2020
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Каждый человек в обществе постоянно нахо-

дится в информальной форме образования – изучая 

иностранные языки, получая новые навыки, разви-

ваясь как профессионал и личность. Но при этом 

нельзя забывать, что информальное образование, 

это процесс целенаправленный и спланированный. 

Следовательно, это система и у данной системы 

должна быть цель. В качестве цели может быть 

определено расширение кругозора, повышение ква-

лификации, формирование мировоззрения и т.д. Но 

отличием информального образования от формаль-

ного и неформального является отсутствие серти-

фиката или любого другого документа, подтвер-

ждающего получения образования, это, во-первых. 

И, во-вторых, это фрагментарность этого процесса, 

его «дополнительность» к двум другим формам об-

разования. Что в принципе и составляет целост-

ность непрерывного образования.Каким образом 

информальное образование реализуется в системе 

высшего образования Казахстана. Карагандинский 

университет Казпотребсоюза (КарУ Казпотребсо-

юза) как высшее учебное заведение реализует обра-

зовательную деятельность с 1966 года. В универси-

тете действует многоуровневая система образова-

ния: довузовское (колледж экономики, бизнеса и 

права), вузовское (бакалавриат), послевузовское 

(магистратура и докторантура). В настоящее время 

университет осуществляет подготовку бакалавров 

по 27 образовательным программам, 13 магистра-

туры и 4 докторантуры. 

Информальное образование стало частью про-

цесса непрерывного профессионального образова-

ния для ППС и студентов КарУ Казпотребсоюза. 

Остановимся на процессе подготовки студен-

тов университета, в частности организации подго-

товки студентов по образовательным программам 

«Социальная работа» и «Психология и менеджмент 

образования». Выпускающей кафедрой по этим об-

разовательным программам является кафедра 

«Психология, педагогика и социальная работа» 

(ППиСР). В рамках информального образования 

кафедрой проводятся – платиновые лекции от веду-

щих ученых, топ-менеджеров, общественных дея-

телей; выездные занятия в социальных и образова-

тельных организациях; участие студентов в волон-

терском движении. 

Последние три года весь мир находится в со-

стоянии пандемии, повлиявшей и на изменение как 

системы образования, так и взглядов на сам про-

цесс получения образования. И именно в это время 

возросла роль и значение информального образова-

ния. Поколению молодых людей в возрасте 18-20 

лет, традиционная форма обучения в виде лекций и 

семинарских занятий не совсем интересна и акту-

альная. Можно было бы это сравнить как мы сего-

дня воспринимаем черно-белое кино или немое. 

Современное поколение студентов динамично, 

быстро обучаемое и анализирующее. Рожденное в 

эпоху информационно-коммуникационных техно-

логий, оно что называется с «младых ногтей» осу-

ществляет поиск, обработку, анализ и представле-

ние в любой форме необходимой для решения задач 

информации.  

Развитие Интернет технологий, социальных 

сетей стало той благоприятной средой для развития 

информального образования. Составляющими этой 

среды - различные онлайн площадки социальных 

сетей – Instagram, Facebook, VKонтакте, TikTok, 

YouTube, телеграмм каналы и др. Указанные пло-

щадки позволяют получать информацию, и не надо 

этого бояться - знания, обмениваться информацией, 

комментировать, представлять и демонстрировать 

инфопосты, отвечать хейтерам и многое другое.  

Учитывая потребности студентов и принимая 

объективную потребность времени, кафедра 

ППиСР уже на протяжении нескольких лет исполь-

зует практику приглашения для чтения платиновых 

лекций и диалога ведущих ученых, специалистов, 

общественных деятелей. И такая практика находит 

отклик среди обучающихся и ППС. Что дают пла-

тиновые лекции? Ученые и специалисты обозна-

чают тренды в научной и профессиональной обла-

сти. Демонстрируют высокую культуру оратор-

ского искусства, искусство аугментации и 

доказательства, представляют результаты анализа и 

комментарии к фактам и событиям, ну, и конечно 

живое общение с лидерами в своей сфере. 

В период пандемии, когда университеты пере-

шли на смешанное обучение, расширились возмож-

ности приглашения спикеров в онлайн формате на 

различных площадках – Zoom, Instagram. Напри-

мер, в феврале месяце студенты образовательных 

программ «Социальная работа» и «Психология и 

менеджмент образования» приняли участие в он-

лайн встрече с д.п.н., профессором Мардахаевым 

Львом Владимировичем, заведующим кафедрой со-

циальной педагогики Российского государствен-

ного социального университета на тему «Девиант-

ное поведение подростков, его причины и про-

блемы предупреждения и преодоления». В текущем 

2022 году также была проведена встреча с к.п.н., 

профессором Московского государственного-пси-

холого-педагогического университета Айсмонтас 

Бронюс Броневичем на тему «Конфликт поколений 

и проблемы образования».  

Такие встречи позволяют каждому участнику 

почувствовать масштабность образовательного 

процесса, сравнить лекторское мастерство ППС, 

видеть примеры публичных выступлений и т.д. 

Ограниченное время онлайн встречи и заставляет 

спикера сконцентрировать свое выступление на са-

мом основном, останавливаясь подробнее на раз-

боре кейсов. 

Необходимо остановиться и на такой форме 

неформльного обучения как выездные занятия. Это 

не экскурсии в организации, т.к. перед встречей 

также ставиться цель, определяется алгоритм про-

ведения, да и «экскурсанты» уже обладают необхо-

димым объемом знаний, чтобы оценить формат и 

содержание встречи. В практике работы кафедры в 

2022 году уже прошло несколько выездных заня-

тий, в соответствии с профилем образовательных 

программ. Такие встречи позволяют студентам по-

высить уровень мотивированности на выбранную 

профессию, увидеть себя в отрасли, возможности 

карьерного роста, а возможно и разочароваться в 
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своем выборе. Надо сказать, что представители от 

отрасли еще пока не всегда видят свою роль в ин-

формальном обучении. Зачастую формат встречи 

может уйти в краткий отчет о содержании деятель-

ности, нежели в анализ и разбор кейсов. Этому 

тоже надо учиться, информально. 

Следует, на наш взгляд остановиться и на уча-

стие студентов в волонтерском движении. В КарУ 

Казпотребсоюза работает волонтерский центр Bo-

num. Пока деятельность волонтеров сосредоточена 

на проведении благотворительных акций и ярма-

рок, но думается придет и осознание этой деятель-

ности в контексте информального образования. И 

всё же почему мы рассматриваем участие студен-

тов в волонтерском движении как форму инфор-

мального образования? Будучи волонтером, сту-

денты получают выгоду в виде новых навыков и 

умений, опыта, саморазвития, общения, расшире-

ния кругозора, внутреннего удовлетворения чув-

ства долга. Что тоже можно отнести к мягким навы-

кам, так востребованным в обществе. Необходимо 

сказать, что в Казахстане внедрена система матери-

ального поощрения студентов-волонтеров. Также 

им производится зачет академических кредитов. 

Выплаты студентам-волонтерам предусмотрены за 

репетиторство по обучению языкам и компьютер-

ной грамотности, за работу с детьми с особыми об-

разовательными потребностями, за организацию 

дворовых и спортивных клубов, за социальную ра-

боту с детьми, престарелыми и людьми с ограни-

ченными возможностями, за деятельность по 

охране окружающей среды и другое [3]. 

Выводы. 

Резюмируя, следует сказать, что информаль-

ное образование в контексте стремительного разви-

тия технологий, многообразия информационных 

ресурсов, понимания личности необходимости по-

стоянного развития, будет иметь большое значение 

и место в системе непрерывного образования 

Подводя итоги, необходимо остановиться на 

следующих моментах, информальное образование:  

- в Казахстане является частью непрерывного 

образования, что закреплено в Концепции обуче-

ния в течение всей жизни (непрерывное образова-

ние);  

- отсутствует накопительная системы (банка) 

кредитов и результатов информального образова-

ния для признания и подтверждения достижений 

обучения;  

- направлено на формирование soft skills (мяг-

ких навыков) и является одной из форм научить 

студента «как учиться, чтобы учиться»;  

- позволяет сформировать системное и ком-

плексное видение задачи, поскольку, как и любое 

образование оно имеет цель – получить дополни-

тельные знания, к имеющимся. 
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Abstract 

The proposed article reveals the key elements of professional development of a modern teacher of history and 

law in the context of the implementation of the Concept of the New Ukrainian School. The actual problems of the 

priority directions of the teacher's work in the educational environment are outlined and the degree of professional 

skill is determined. In the formula of the New Ukrainian School, the leading place belongs to the teachers of the 

new formation, who are at the forefront of social and educational transformations - successful, motivated, compe-

tent, who are agents of modern change. Such teachers play the role of mentors, consultants, managers in the edu-

cational process, have academic freedom, have the skills of advanced project management, independently and 

creatively obtain information, organize a child-centered process. 

The professional development of a history and law teacher develops cyclically from one competence to the 

acquisition of another. After all, any educational process is based on a certain technology of professional develop-

ment of a teacher-innovator of the XXI century. 

Анотація  

У запропонованій статті розкрито ключові елементи професійного розвитку сучасного вчителя історії 

та правознавства в умовах впровадження Концепції Нової української школи. Окреслено актуальні про-

блеми пріоритетних напрямків роботи педагога в освітньому середовищі та визначено ступінь фахової 

майстерності. У формулі Нової української школи провідне місце належить учителям нової формації, які 

перебувають в авангарді суспільних і освітніх перетворень, – успішним, умотивованим, компетентним, які 

є агентами сучасних змін. Такі вчителі виконують в освітньому процесі ролі наставників, консультантів, 

менеджерів, мають академічну свободу, володіють навичками випереджувального проєктного управління, 

самостійно й творчо здобувають інформацію, організовують дитиноцентрований процес. 

Професійний розвиток вчителя історії та правознавства розвивається циклічно від однієї компетент-

ності до набуття іншої. Адже, будь-який освітній процес засновується на певній технології професійного 

розвитку вчителя-новатора ХХІ ст. 

 

Keywords: professional development, history teacher, law teacher, New Ukrainian school, competencies, 

educational trajectories, personal and professional development  

Ключові слова: професійний розвиток, вчитель історії, вчитель правознавства, Нова українська 

школа, компетентності, освітні траєкторії, особистісно-професійний розвиток.  

 

Вступ.  

Реформування освіти в Україні вимагає змін не 

тільки в організації навчання здобувачів освіти, 

змін в підготовці майбутніх вчителів, а й змін в пе-

репідготовці професійних вчителів. Зміни, на які 

очікує суспільство, зафіксовано в низці документів 

проєкту «Нова українська школа» (Закон України 

про освіту, Концепція НУШ, Державний стандарт), 

стрижневою ідеєю якого є реалізація її компетент-

нісного потенціалу у векторах формування компле-

ксу ключових життєвих компетентностей, зокрема 

і в професійно-педагогічній підготовці.  

Актуальність обраної теми полягає в тому, що 

важливу роль у становленні Нової української 

школи (далі – НУШ) у самому процесі реформу-

вання освіти відіграє саме менеджмент освітніх 

траєкторій на різних рівнях. Широкомасштабні 
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зміни в сучасному світі призвели до трансформації 

освіти в таких напрямках як: розвиток цифрових те-

хнологій, зміна ринку праці, глобалізаційні процеси 

та проблеми екології і здоров’я, котрі гостро пос-

тали перед нами останнім часом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Закон України «Про освіту», Національна 

доктрина розвитку освіти пропагують особистісний 

розвиток педагога як найвищу цінність суспільства. 

Даній проблематиці присвячені дослідження В. Ан-

друщенко, Б. Гершунського, І. Зязюна, В. Кремня. 

В. Байденко, Є. Зеєр, І. Зязюн, Л. Мітіна, О. Овча-

рук, О. Пометун розглядають теорії компетентніс-

ного підходу до навчання. Особливостям професій-

ної та педагогічної освіти присвячені дослідження 

В. Беха, О. Біди, Г. Васяновича, О. Дубасенюка, 

В. Євтуха, І. Зязюна, С. Лісової, Н. Ничкала, А. Ні-

сімчука, Л. Онищука, Г. Яворської та інші [5; 7; 8; 

9; 10; 13]. Окремо варто виділити і матеріали пред-

ставлені у збірниках конференцій [6; 11; 12].  

Метою даної розвідки є аналіз принципових 

змін, які мають відбутися в професійній підготовці 

вчителя історії та правознавства в умовах впрова-

дження Концепції Нової української школи. 

Виклад основного матеріалу.  

Професійний розвиток вчителя історичної та 

громадянської галузі поступово трансформується зі 

стану професіоналізму, який обґрунтований в пра-

цях великого педагога Ян Амос Коменського [3], до 

реформованої нової школи, котра має сучасні 

ознаки державності. Отже, що маємо на увазі, коли 

говоримо про професійний розвиток та трансфор-

мацію професійного розвитку педагога ХХІ ст.  

Професійний розвиток або акмепрофесіогенез 

вчителів у сучасному суспільстві розглядаємо як ці-

леспрямований, а головне поетапний процес фахо-

вого становлення, саморозвитку особистості, який 

характеризується неперервністю, системністю, ди-

намізмом, синергізмом та пропозицій з огляду на 

інноваційне науково-методичне забезпечення, осві-

тні потреби, мотивацію педагогічних працівників в 

цілому. 

У сучасних умовах мета професійного розви-

тку стала усвідомлюватися не як підготовка фахі-

вця, а як виклик, закладання головних цінностей, 

компетентностей НУШ у сфері:  

 дитиноцентризму  

 індивідуальної своєрідності  

 командної згуртованості  

 нового освітнього простору  

 якості навчання  

 інтеграції різних навичок та умінь уч-

нів [2]. 

В системі менеджменту освітнього середо-

вища НУШ чільне місце посідає трансформована 

методична робота вчителів. Індивідуалізація, віль-

ний вибір педагога, запровадження супервізії, за-

требуваність, актуальність, зорієнтованість на ре-

зультат є викликами часу і визначальною ретроспе-

ктивою НУШ.  

Професійний розвиток вчителя історії та пра-

вознавства відбувається циклічно. В центрі даного 

циклу «для чого це все здійснюється» та кінцевий 

результат «набуття так званих компетентностей по-

єднання знань, цінностей та навичок».  

Спробуємо відобразити вище перелічені ком-

поненти в єдину схему. 

Схема №1 

 
 

Як бачимо, професійний розвиток вчителя іс-

торії та правознавства розвивається циклічно від 

однієї компетентності до набуття іншої. Адже, 

будь-який освітній процес засновується на певній 

технології професійного розвитку вчителя-нова-

тора ХХІ ст.  

Ще в 2019 р. затверджено єдиний план профе-

сійного розвитку нового Державного стандарту [3]. 

Який покликаний підвищувати не тільки методоло-

гічну та фахову підготовку, а й стимулювати цілес-

прямований розвиток людини, з інноваційним, кри-

тичним та креативним мисленням, здатної до прий-

няття нестандартних рішень, аналізу різноманітних 

життєвих ситуацій, готової до роботи в сучасних 

умовах. 

  



Journal of science. Lyon №29/2022 53 

Схема №2 

 
 

Чітко сформулював завдання до наведеної тех-

нології один з фундаторів андрагогіки Малкол Но-

улз: «Головним сьогоднішнім завданням стала під-

готовка компетентних людей – таких людей, які 

були б здатні застосувати свої знання в умовах, що 

змінюються, і ... чия основна компетенція полягає 

в умінні включатися в постійне самонавчання впро-

довж усього життя» [4]. 

Висновки.  

Підсумовуючи сказане, потрібно підкреслити, 

що трансформація професійного розвитку вчителя 

історії та правознавства, як складник нової системи 

НУШ, спрямована на формування висококваліфі-

кованих та конкурентоспроможних фахівців, які 

здатні забезпечувати розвиток української держав-

ності, реалізувати нові проєкти в освітньому сере-

довищі, створювати власні інновації (доробки), на-

лаштовані на сприйняття сучасних змін як суспіль-

ної норми, на подолання стереотипів класно-

урочної системи до переходу до нової стадії профе-

сіоналізму НУШ.  

Варто пам’ятати, що ефективність викликів 

НУШ залежить від узгодження таких важливих 

складників в освітньому середовищі, як зміст 

освіти, організація освітнього процесу, наявність 

інноваційного науково-методичного забезпечення, 

підготовка педагогів й відповідності цих компоне-

нтів у формуванні соціокультурних цінностей. 
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Abstract 

Online teaching of English as a foreign language in Ukrainian universities is facing new challenges in pan-

demic times. English teachers have been positively exploring new solutions in response to the disruption of normal 

teaching plans. The general scheme of switching to distance education with the use of different information and 

communication technology tools in higher educational institutions has been considered in the article. The literacy 

of English teachers of Ukrainian universities in the field of information and communication technologies in online 

teaching during COVID-19 has been studied in the field of teaching foreign languages. The advantages and dis-

advantages of distance learning have been analyzed. The pros and cons of distance education at the same time 

include the problem of maintaining a high interest of students in learning. Many platforms make it possible to use 

interactive techniques in the educational process, as well as new technologies. Online education today is the only 

opportunity for many students to graduate from universities during quarantine, despite all the advantages and dis-

advantages of distance learning. 

 

Keywords: advantages and disadvantages of distance learning, teaching English, information and communi-

cation technology, literacy of teachers, informatization of education. 

 

Introduction 

The real-time coronavirus map updated on Febru-

ary 1, 2022, on Google (5) showed that the total number 

of confirmed cases worldwide reached 378 320 768 of 

which the United States topped the list with 74 989 453 

cases. Statistics of confirmed cases in Ukraine were not 

optimistic too (4 095 263). Since late 2019, COVID-19 

has swept over the whole globe as a worldwide concern 

and brought chaos to people’s health and life. Facing 

the high-risk challenge, to minimize the adverse effect 

of the epidemic, the Ukrainian’s government enforced 

the policy of strict home-based quarantine, physical 

distancing, drug development and then vaccination. To 

protect the young generation from being affected by the 

coronavirus, the Ministry of Education and Science of 

Ukraine called for online teaching and learning among 

teachers and students at all levels immediately after-

wards. Educational institutions were temporarily closed 

down. Online teaching, therefore, substituted the tradi-

tional way of classroom teaching and became the main-

stream mode of delivering teaching. Due to the life-

threatening global pandemic, language teachers, as well 

as teachers of other disciplines, had to move instruc-

tions online. 

Thus, online teaching English as a foreign lan-

guage (EFL) in Ukrainian universities is facing new 

challenges. EFL teachers have been positively explor-

ing new solutions in response to the disruption of nor-

mal teaching plans. The general scheme of switching to 

distance education with the use of different information 

and communication technology (ICT) tools is similar in 

all types of higher educational institutions. It should be 

mentioned three main stages: asynchronous teaching 

(sharing materials, handouts, instructions, worksheets 

via the university's website, email, electronic logbook 

or messaging services e.g., Facebook Messenger, Tele-

gram, Viber, WhatsApp); workshop development, con-

sultations, tool searching, which lead to teachers creat-

ing and sharing more technologically advanced materi-

als: e.g., recordings, exercises using online applications 

and tools; synchronous teaching, i.e., online classes 

conducted in real-time using ICT tools, e.g., Microsoft 

Teams, Zoom. 

Methodology 

The benefit of technologies for language teaching 

and learning has been discussed in many research 

works; the main aim is not only to engage students in 

the learning process but also to promote students’ mo-

tivation. (1) The benefit has been further enhanced and 

expanded by technological advancements which have 

introduced mobile devices such as smartphones and 

tablet computers to language learning contexts. Teach-

ing and learning English as a foreign language have 

been enabled to transcend time and space limitations 

and made ’’more fun and interactive’’. (2, p. 19)  

The literacy of EFL teachers of Ukrainian univer-

sities in the field of information and communication 

technologies in online teaching during COVID-19 has 

not been sufficiently studied in the field of teaching for-

eign languages. Teachers’ ICT literacy is not a new 

topic; however, it is an important component in the 

Ministry of Education and Science’s effort for modern-

izing education in Ukraine, as emphasized many times 

in various official documents, starting with National In-

formatization Program (Article 2). (6) The National In-

formatization Program defines the strategy for solving 

the problem of provision of information needs and in-

formation support of scientific, technical and other ac-

tivities in areas of national importance. The National 

Informatization Program is based on long-term priori-

ties of socio-economic, scientific and technical, na-

tional and cultural development of the country, taking 

into account global trends and achievements in the field 
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of informatization and aimed at solving major social 

problems (education, science, culture, etc.) and creating 

conditions for Ukraine's integration into the world in-

formation space following current trends in information 

geopolitics.  

Main part 

Informatization of education is a long process, 

which is associated not only with the development of 

the necessary material and technical base of the educa-

tional system. Its main problems are related to the prep-

aration of educational and methodological complexes 

of the new generation and the formation of a fundamen-

tally new culture of pedagogical activity and teachers. 

The main objectives of higher education in 

Ukraine are formation and improvement of the interac-

tion space of higher education institutions, participants 

of the educational process and stakeholders for the de-

velopment of human capital assets, intellectual leader-

ship and technological achievements on the principles 

of openness, competitiveness and quest for excellence 

in teaching and research to individual ends, economy 

and society. And according to these purposes, the main 

tasks of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine are informatization, formation and use of na-

tional electronic information resources, creation of con-

ditions for the development of the information society. 

According to the strategy of education informationali-

zation, which provides for the integration and develop-

ment of technology and education, creation of a good 

environment of informational education and upgrading 

of teaching concepts, modes and content to train talents 

for the information age, Ministry of Education and Sci-

ence of Ukraine points out that as teachers’ quality and 

competence are key factors affecting teaching process, 

university English language teachers must actively up-

grade their knowledge and skills in modern educational 

technologies and adapt themselves to meet the needs of 

university English language teaching in the technology-

enhanced learning and teaching environment.  

In 2010 the government established the State 

Agency for Science, Innovation and Informatization of 

Ukraine to implement state policy in the field of scien-

tific, scientific and technical, innovative activity, tech-

nology transfer, informatization, formation and use of 

national electronic information resources, creating con-

ditions for informational society. 

The first research papers concerning the opportu-

nities and challenges of online teaching during the 

Covid-19 period reported that the hardware facilities 

and wi-fi conditions are uneven across universities and 

areas; teachers’ information technology skills and flex-

ibility cannot meet the needs of online teaching; the 

online resources and digital platforms are insufficient 

and imperfect for online teaching; students, parents, 

and universities have different expectations of online 

teaching; the need for quality individualized education 

cannot be satisfied by online teaching. Because of these 

challenges of online teaching, the educators suggested 

optimizing wi-fi and hardware facilities and integrating 

quality online resources and platforms be seriously 

considered. (3,4) It also should be mentioned about the 

psychological pressure of teachers during their prepa-

ration for online EFL teaching, and noted that their 

worries were mainly about lack of proper information 

technology literacy for online teaching and invalid 

class management during online teaching.  

Online teaching is diametrically different from tra-

ditional classroom teaching. In the traditional teaching 

model, teachers prepare the lessons and deliver them in 

the classroom, and interact with students face-to-face, 

relying little on information technology and the net-

work infrastructure. However, online teaching is con-

ducted in a virtual space, in which face-to-face interac-

tion can hardly be achieved with the same effect as in a 

physical classroom. Limited by the online teaching 

conditions, it is difficult to guarantee the full participa-

tion of students; the learning outcomes are closely re-

lated to metacognitive ability on the students' part. 

Teachers were familiar with teaching methods in face-

to-face delivery in classrooms before the Covid-19 pe-

riod and their information technology literacy was lim-

ited to the integration of digital equipment into class-

room teaching, with little knowledge and skills for 

online teaching. These put EFL teachers in a poor situ-

ation, which restricts them from conducting online 

teaching effectively especially when they are supposed 

to do so after a very short period of training. Their un-

certainty over the platform, channel, specific skills, etc. 

for online teaching poses a challenge before them.  

In this work, we have tried to analyze the ad-

vantages and disadvantages of distance learning. Of 

course, the biggest advantage of distance education is 

its accessibility. Students can be anywhere and study 

online at a university, by the condition of a stable Inter-

net connection, a smartphone or laptop. The pros and 

cons of distance education at the same time include the 

problem of maintaining a high interest of students in 

learning. Many platforms make it possible to use inter-

active techniques in the educational process, as well as 

new technologies. And this trend will only grow. This 

point is especially important now when most of the 

world is in quarantine and decides how to stop the fur-

ther spread of COVID-19. Lack of direct contact, 100% 

social distance, no infectious risks are the advantages 

of distance education during the epidemic. 

These benefits of distance learning sound like a 

panacea for the educational system in pandemic times. 

But only a small number of Ukrainian students believe 

that interaction with teachers has become more com-

fortable after switching to an online format. And most 

students have difficulties in communication and do not 

receive exhaustive answers to questions. The teachers 

are not able to observe the students and give timely 

feedback through non-verbal means such as eye contact 

(lack of ’’live’’ contact). Distance learning makes it im-

possible to fully communicate, exchange emotions and 

generate new ideas. Student life as a phenomenon dis-

appears. Personal communication is lacking for both 

students and teachers. 

With the transition to online learning, teachers 

give more material for self-study and increase the 

amount of homework. At first, this seems to be a plus 

of distance learning, but in fact, it requires high moti-

vation, self-organization and responsibility from the 

student. The deficiency in attention that is observed in 

most of today's young people prevents them from fully 
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immersing themselves in the learning process. Espe-

cially if the lectures are recorded.  

Conclusions 
Online education today is the only opportunity for 

many students to graduate from universities during 

quarantine, despite all the advantages and disad-

vantages of distance learning. And it is not yet clear 

how the pandemic will develop, but e-learning technol-

ogies will be at the peak of their development. So, in 

the future we are waiting for: the introduction of aug-

mented reality in the educational process; gamification 

elements; online tours and practices in laboratories; 

search for new visual aids that enhance the perception 

of information (smell, volume, taste, etc.), use of a 3D 

printer; development of a new knowledge control sys-

tem to take exams remotely; strengthening the role of 

teachers in knowledge transmission. 
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